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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE CONFORT THRAPY

CENTER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة النصر، 
رقم 70 املحمدية

السجل التجاري رقم : 27387.

الذي) االسا�سي  النظام  بمقت�سى 

تلقاه االستاذ عبد الصمد الصلحي،)

فبراير) (18 بتاريخ) باملحمدية  موثق 

ذات) شركة  تاسيس  تم  (،2021

املسؤولية املحدودة بين االنسة نجية)

الزهراء) فاطمة  واالنسة  اليو�سي 

التباعي،)وفقا للخصائص التالية):
مقر الشركة):)تجزئة النصر،)رقم)

70)املحمدية.

 STE CONFORT (: التسمية)

.THERAPY CENTRE SARL
 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم موزع بالتساوي بين الشريكين)

تحتوي على)1000)حصة حيث تملك)

كل من االنسة نجية اليو�سي واالنسة)

حصة) (500 التباعي) ( فاطمة الزهراء)

لكل واحدة منهما.

يتعلق باختصار) (: غرض الشركة)

والتأهيل) الترويض  مهن  بمزاولة 

واعادة التأهيل الوظيفي وشراء)وبيع)

وشبه) الطبية  املستلزمات  جميع 

الطبية.

جميع عمليات التوقيع والتسيير))

نجية) االنسة  من  كل  بهما  ستقوم 

الزهراء) فاطمة  واالنسة  اليو�سي 

التباعي،)بشكل مشترك.

تم االيداع القانوني بملف تاسيس)

الشركة بالسجل التجاري باملحمدية)

تحت رقم) (،2021 فبراير) (25 بتاريخ)

.552
من اجل البيان

1 P

ETUDE NOTARIALE

AMITRE ABDESSAMAD ESSALHI

NOTAIRE

STE DIVA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 

 اقامة القصبة شارع ابن سينا، 

رقم 118 حي الحسني 

السجل التجاري رقم : 136527 

بالدارالبيضاء

بمقت�سى محضر جمع عام تلقاه)

االستاذ عبد الصمد الصلحي موثق)

الوحيد الشريك  قرر   باملحمدية 

)ما يلي):

ليشمل) الشركة  غرض  توسيع 

والقيام) البضائع  نقل  باختصار 

بعمليات االستيراد والتصدير والنقل)

الجماعي ونقل االرساليات.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

 2)مار2)2021،)تحت رقم)768187.

2 P

STE ZAHIA TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تمارة)

تم تاسيس) (،2021 يناير) (27 بتاريخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 STE ZAHIA (: التسمية)

.TRANSFERT

تحويل) (: االجتماعي) الهدف 

االموال.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر)

باحد االهداف املذكورة أعاله والتي)

من شانها املساهمة في انماء)الشركة.

املقر االجتماعي):)تجزئة هبة رقم)7 

عين عتيق تمارة.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

تاريخ) من  أي  النهائي  التاسيس  من 

وضع السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل في)

السجل التجاري.

درهم) (100.000 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحة الواحدة.

:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)

بصفته) حليمي  سعد  السيد  طرف 

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرا 

محدودة.

كما تقرر بالتعهد باالمضاء)السيد)

سعد حليمي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ (131953 رقم) تحت   بتمارة 

 10)فبراير)2021.

3 P

STE JULIA BEAUTY&SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2021 يناير) (27 بتاريخ) تمارة  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة شريك وحيد.

.STEBEAUTY&SPA(:(التسمية

صالون) (: االجتماعي) الهدف 

التجميل.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر)

باحد االهداف املذكورة أعاله والتي)

من شانها املساهمة في انماء)الشركة.

املقر االجتماعي):)تجزئة هبة رقم)7 

عين عتيق تمارة.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

تاريخ) من  أي  النهائي  التاسيس  من 

وضع السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل في)

السجل التجاري.

درهم) (100.000 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحة الواحدة.
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:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)
بصفتها) لعبيوي  لبنى  السيدة  طرف 
غير) ملدة  وذلك  للشركة  ( مسيرة)

محدودة.
باالمضاء) بالتعهد  تقرر  كما 

السيدة لبنى لعبيوي.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 23 132127بتاريخ) بتمارة تحت رقم)

فبراير)2021.
4 P

 STE FLUINERGY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 30 شقة 
رقم 8 زنقة أحمد لوكيلي حسان 

الرباط
الجمع) محضر  بمقت�سى 
شركة) لشركاء) االستثنائي  العام 
 22 بتاريخ) (،FLUINERGY SARL
أبريل)2019،)املسجل بالرباط بتاريخ)
واملنعقد بين السيد) (،2019 ماي) (12
لبطاقة) الحامل  محمد  سويهل 
التعريف رقم)CD322958)واملالك ل)
100)حصة في راسمال الشركة ذات)
والسيد) للواحدة،) درهم  (500 قيمة)
حمزة رايس الحامل لبطاقة التعريف)
 100 ل) واملالك  (CD372330 رقم)
حصة في راسمال الشركة ذات قيمة)

500)درهم للواحدة.
وقرر ما يلي):

 100 بيع السيد محمد سويهل ل)
في) يملكها  التي  اجتماعية  حصة 
راسمال الشركة لفائدة حمزة رايس)
حيث أصبح راسمال الشركة موزع)

على الشكل التالي):
حصة) (200 (: السيد حمزة رايس)
500)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
رأسمال) اصبح  حيث  الواحدة 

الشركة)100.000)درهم.
وبالتالي أصبح السيد حمزة رايس)
الوحيد) واملسير  الوحيد  الشريك 

.FLUINERGY SARL(للشركة

تعديل القانون االسا�سي شركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

يوليو) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020،)تحت رقم)105823.
للنشر والبيان

5 P

مقاولة دادوي اخوان
التصفية النهائية

املنعقد) العام  الجمع  اثر  على 

شركاء) قرر  (،2021 فبراير) (8 بتاريخ)

اخوان) دادوي  مقاولة  شركة 

ش.ذ.م.م.،)مقرها االجتماعي زنقة)23 
رقم)30)مركز تنجداد.

ذمة) وابراء) النهائية  التصفية 

املصفي.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،2021 مار2) (3 يوم) بالراشيدية 

تحت رقم)2021/115.

6 P

شركة صوأدر
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 228 حي الوردة 

تيفلت

السجل التجاري رقم : 26287 

الخميسات

االستثنائي) العام  الجمع  بعد 

بتاريخ)22)فبراير)2021)قرر الشريكان)

ما يلي):

حل الشركة.

الفضل) أبو  خالد  السيد  تكليف 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 228 (: والساكن ب) (XA81739 رقم)

بحل) للقيام  تيفلت  الوردة،) حي 

الشركة.

اختيار مقر الشركة كمكان لهذه)

الحل.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،2021 مار2) (2 بالخميسات بتاريخ)

تحت رقم)72.

7 P

 STE GLOBAL

MANAGEMENT INSTITUTE
رأسمالها  : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم ب 9 اقامة 

مركز االعمال برج املنارة II شارع عبد 

الكريم الخطابي مراكش

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�سى 

تمت) بمراكش  (2021 يناير) (25  

االسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص التالية):

شركة) (: االجتماعي) اللقب 

انستيتوتي) ماناجمانت  كلوبال 

 STE MANAGEMENT GLOBAL

.INSTITUTE

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

اقامة) (9 رقم ب) (: املقر االجتماعي)

مركز االعمال برج املنارة)II)شارع عبد)

الكريم الخطابي مراكش.

رئيس) (: االجتماعي) الهدف 

املؤسسة))تكوين مستمر(.

االستشارات االدارية.

 100.000 (: االجتماعي) الراسمال 

حصة) (1000 الى) موزعة  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

على) للشريكين  مسندة  للواحدة 

النحو التالي):

 500 (.... النسبي) خالد  السيد 

حصة اجتماعية.

السيد محمد أمين بالمبو)....)500 

حصة اجتماعية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الشريك السيد خالد النسبي ملدة غير)

محدودة بأكبر عدد من الصالحيات.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

2021،)تحت) 26)فبراير) وذلك بتاريخ)

تقييدها) وتم  (121075 االيداع) رقم 

بالسجل التجاري تحت رقم)11817.

8 P

عقد التسيير الحر
 STE ش.م.م.) ج  با  جي  شركة 
ذات) شركة  (GI.PA.GE SARL
مقرها) والكائن  املحدودة  املسؤولية 
درب) دكالة  باب  (10 رقم) االجتماعي 
املقيدة بالسجل) تيزوكارين مراكش،)
 61077 التجاري بمراكش تحت رقم)
 PASCAL السيد) من طرف  واملمثلة 
أصلها) بكراء) قامت  (،ELLENA
التجاري في اطار عقد التسيير الحر)
 MAISON الضيافة) بدار  واملتعلق 
رقم) بمراكش،) الكائنة  ( (D’HOTES
10)باب دكالة درب تيزوكارين لفائدة)
 MARRAKESH SUNRISE شركة)
املقيدة) (،HOLDING SARL AU
تحت) بمراكش  التجاري  بالسجل 
طرف) من  واملسيرة  (108725 رقم)
 .BOUSSETA YASSINE السيد)
العناصر) الحر  التسيير  هذا  يضم 
التجاري،) لالصل  واملعنوية  املادية 
3)سنوات) ومدة هذا التسيير الحرهي)
قابلة للتجديد ابتداء)من تاريخ فاتح)
 فبراير)2021،)والذي سيمتد الى غاية

 31)يناير)2022.
9 P

STE WORLD SERVICE COMPTA
 CENTRE D ‘AFFAIRE ET DE

DOMICILIATION
 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

FINANCIER

 STE OEIL D’OR OPTIC
SARL AU

تغيير املقر االجتماعي 
العام) الجمع  محضر  بموجب 
املنعقد) العادي  الغير  االستثنائي 
بتاريخ)13)أكتوبر)2020،)قرر صاحب)
 STE OEIL D’OR OPTIC الشركة)

SARL AU)ما يلي):
 26 تغيير املقر االجتماعي من رقم)
زنقة البيضاء)تجزئة الليمون تابريكت)
سال الى رقم)6)بجانب مسجد علي بن)

ابي الطالب سعيد حجي سال.
الضبط) بمكتب  االيداع  تم 
بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

 8)فبراير)2021،)تحت رقم)125.
10 P
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STE MARI STAR
SARL

تاسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بتمارة،) (2021 فبراير) (6

التاسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية.

 STE MARI STAR (: التسمية)

.SARL

الهدف االجتماعي):)مقاول أشغال)

املدنية،) الهندسة  شركة  مختلفة،)

االملنيوم) املعدن،) الخشب،) نجارة 

واستيراد وتصدير.

املقر االجتماعي):)تجزئة)22)هكتار)
سكتور)2)رقم)82)تمارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 500.000 (: االجتماعي) الراسمال 

حصة من) (5000 الى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

 2500 (.... محمد) أمغار  السيد 

حصة.

(.... اللطيف) عبد  لكحل  السيد 

2500)حصة.

التسيير):)السيد أمغار محمد.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مار2) (2 بتاريخ)

.132253

11 P

 STE ENDURANCE

 AUTOMOBILES
SARL

تاسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بتمارة،) (2021 فبراير) (2

التاسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية.

 STE ENDURANCE (: التسمية)

.AUTOMOBILES  SARL

ميكانيكي،) (: االجتماعي) الهدف 
توريد) السيارات،) هيكل  االطارات،)
قطع الغيار،)شراء)وبيع قطع الغيار،)
استيراد) املعدنية،) الصفائح،) دهان 

وتصدير.
دوار اوالد عقبة) (: املقر االجتماعي)

تمارة.
مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الراسمال 
حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):
 332 (.... السيد مصطفى مر�سي)

حصة.
 333 (.... البعودي) محمد  السيد 

حصة.
 111 (.... العلوش) لينا  االنسة 

حصة.
 111 (.... العلوش) علياء) االنسة 

حصة.
 111 (.... العلوش) رنيم  االنسة 

حصة.
التسيير):)السيد مصطفى مر�سي.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
2021،)تحت رقم) بتاريخ فاتح مار2)

.132201
12 P

STE CHELLAG CEREALES
SARL

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�سى 
شركاء) قرر  (2020 فبراير) (7 بتاريخ)

شركة):
 STE CHELLAH CEREALES

.SARL
تحويل مقر الشركة الى دوار أوالد)

عقبة عين عتيق تمارة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 مار2) (5 بتاريخ)

.5125
13 P

شركة ديزاين صبورتيف
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم
تاسيس شركة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
تم تأسيس شركة) (،2021 يناير) (18  
يقدر) محدودة  مسؤولية  ذات 

رأسمالها ب)100.000)درهم.
ديزاين) شركة  (: التسمية)

صبورتيف.
الهدف)):)تاجر السلع الرياضية.

حمزة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
جنان) اقامة  (1 مكتب) بوزنيقة 

الدالية.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 100.000 في) االجتماعي  الرأسمال 
حصة) (1000 الى) مقسم  درهم 
لكل) درهم  (100 بمقدار) اجتماعية 

حصة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.
تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)
ملدة) للشركة  كمسيرة  العمري  رجاء)

غير محددة.
توزيع االرباح):)من االرباح الصافية)
تؤخذ)5)%))لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،2021 فبراير) (25 بتاريخ) بنسليمان 

تحت رقم)121.
14 P

شركة سوكابشو
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة الغزالي رقم 

9 تمارة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
اتفق الجمع العام) (،2021 يناير) (26
ذات) شركة  سوكابشو،) لشركة 
رأسمالها) يقدر  محدودة  مسؤولية 
مقرها) ويوجد  درهم  (100.000 ب)
تجزئة) (: التالي) بالعنوان  االجتماعي 

الغزالي رقم)9)تمارة.

السيد) قرر  (: الحصص) تفويت 

جميع) تفويت  محمد  الهردوم 

درهم) (100 فئة) من  (500 حصصه)

لفائدة السيد املسعودي عبد القادر)

وبهذا يكون التوزيع الجديد كالتالي):

 1000 محمد) الهردوم  السيد 

حصة من فئة)100)درهم.

املجموع)........)1000)حصة.

لقد تم تغيير) (: تغيير مقر الشركة)

مقر الشركة من تجزئة الغزالي رقم)9 

تمارة الى تجزئة عالء)رقم)23)محل)1 

عين عتيق تمارة.

االساسية) القوانيين  تحيين 

للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مار2) (2 بتاريخ)

.111127

15 P

شركة سال فيالتير تكستيل
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 62 حي الصناعي 

تابريكت سال

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

الجمع) اتفق  بسال  (2020 يوليو) (23

تكستيل،) فيالتير  العام لشركة سال 

شركة ذات مسؤولية محدودة يقدر)

رأسمالها ب)1.000.000)درهم ويوجد)

مقرها االجتماعي بالعنوان التالي):))62 

حي الصناعي تابريكت سال على ما يلي:

تفويت الحصص):

سال) لشركة  العام  الجمع  قبل 

فيالتير تكستيل ما يلي):

السيدة) مجموع حصص  تفويت 

املليوي رحمة لصالح السيدة زويتن)

ايمان والسيدة زويتن خديجة.

تبعا لذلك تصبح حصة كل شريك)

في راسمال كالتالي):

 5520 (... سعيد) زويتن  السيد 

حصة.
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 280 (.... محمد) ( املليوي) السيد 
حصة.

 220 (... السيد زويتن محمد امين)
حصة.

 360 (... خديجة) السيدةزويتن 
حصة.

 360 ايمان...) زويتن  السيدة 
حصة.

 210 (... اسية) زويتن  السيدة 
حصة.

السيدة زويتن نجاة)...)210)حصة.
 210 (... فطومة) زويتن  السيدة 

حصة.
السيدة زويتن ليلى)...)210)حصة.

املجموع)........)8000)حصة.
تحيين النظام االسا�سي للشركة

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2021،)تحت رقم) بتاريخ فاتح مار2)

.36082
16 P

 STE TELEMARKETING
BUSINESS CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1000 أورو

 21 QUAI(DE : مقرها االجتماعي
PREGUE 45100 ORLEANS

العادي) غير  العام  الجمع  باسم 
تم) (،2020 نونبر) (23 بتاريخ) املنعقد 
املغرب) في  فرع  خلق  على  االتفاق 

باملميزات التالية):
(: االجتماعية) التسمية 

TELMABUS CENTRE)فرع.
مركز) (: االجتماعي) املوضوع 

االتصال الهاتفي.
طريق) ملتقى  (: االجتماعي) املقر 
شقة) املنزه  اقامة  وغاندي  القاهرة 

رقم)20)الرباط.
التسيير):)تم تعيين كمسير وممثل)
قانوني للفرع وذلك ملدة غير محددة.

من) اسماعيل،) املاحي  السيد 
بتاريخ) مزداد  مغربية،) جنسية 
لجواز) حامل  (،1995 اكتوبر) (29
قاطن) (،DO3290392 رقم) السفر 
رقم) سبو  واد  شارع  بالدارالبيضاء)
383)الطابق الثاني مجموعة الولفة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 مار2) (3 بتاريخ)

.111186
للخالصة والبيان

17 P

BD MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة

يبلغ رأسمالها : 580.265.200.00 
درهم

7 زنقة املسعودي الطابق األر�سي 
حي راسين، الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 297283
القرار األول):

اإلدارة) بتقرير  إحاطته  بعد 
يقرر) املتراكمة  الخسائر  في  والنظر 
رأ2) زيادة  في  امل�سي  العام  الجمع 
درهم) (28.265.200.00 بمبلغ) املال 
ليرتفع من)10.000.000.00)درهم إلى)
 282.652 بإصدار) (58.265.200.00
100درهم) بقيمة) جديدا  سهما 
طريق) عن  صدر  الواحد،) للسهم 
تعويض الديون التجارية وتعويضات)

الحساب الجاري للشركاء.
سبق،) ملا  نتيجة  (: الثاني) القرار 
 6 املادتين) تعديل  العام  قررالجمع 
من النظام األسا�سي على النحو) و7)

التالي):
املادة):)6)املساهمات):

املساهمة) تمت  (، التأسيس) عن 
باملبالغ النقدية التالية للشركة):

 BD INTERNATIONAL شركة)
GROUP LIMITED 99.900)درهم.

 TIME INTERNATIONAL(شركة(
COMPANY LIMITED 100 درهم.

في املجموع):)100000)درهم.
العام) الجمع  قرارت  على  بناءا 
أغسطس) (20 بتاريخ) اإلستثنائي 
2020،)تمت زيادة رأ2 مال الشركة)
درهم) (28.265.200.00 بمبلغ)
درهم) (10.000.000.00 من) ليصبح 
إسمية) بقيمة  (58.265.200.00 إلى)
وذلك عن طريق موازنة) درهم،) (100
ا لديون التجارية وتعويض الحساب)
فإن) وبالتالي  للشركاء) الجاري 

املساهمات هي كما يلي):
 BD INTERNATIONAL شركة)
 58.265.300.00 GROUP LIMITED

درهم.

 TIME INTERNATIONAL(شركة
COMPANY LIMITED 100)درهم.

 58.265.200.00 (: املجموع) في 
درهم.

املادة)7)رأ2 املال):
بمبلغ) املال  رأ2  تحديد  تم 
إلى) مقسمة  وهي  (58.265.200.00
 100 سهما بقيمة إسمية) (582.652
بالكامل،) مدفوعة  للسهم،) درهم 
سهما) (582.652 إلى) (1 من) مرقمة 
بما يتناسب مع) موزعة على الشركاء)
مساهمات كل منهم على النحو التالي:

 BD INTERNATIONAL شركة)
GROUP LIMITED 582.653)سهم.

 TIME INTERNATIONAL(شركة(
COMPANY LIMITED 1)سهم.

سهما) (582.652 (: املجموع) في 
تشكل رأ2 املال.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
 2021 مار2) (5 في) بالدارالبيضاء)

تحت األرقام)768858.
لإلستخراج والنشر

التسيير

18 P

SOCIETE L’AGRO-
PASTORALE DU SUD

SARL AU
 PAR ABREVIATION 2البا

L’APAS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(SOCIAL : 100.000
DHS

ش.م.م ذات شريك وحيد
املقر اإلجتماعي : العيون 220 شارع 

مكة عمارة الجماني رقم 1
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 مار2) (2 بتاريخ) بالعيون 
مار2) (2 يوم) بالعيون  واملسجل 
قرارات) محضر  تحرير  تم  (،2021
الشريك الوحيد لشركة البا2 والذي)

تم بموجبه ما يلي):

الزيادة في رأسمال الشركة ورفعه)

 2.000.000 درهم إلى) (100.000 من)

درهم بإصدار)39.000)حصة جديدة)

بقيمة)100)درهم لكل حصة.

في) للشركة  ثالثة  مسيرة  تعيين 

شخص السيدة فاطمة الجماني.

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بمدينة)

تحت) (2021 مار2) (2 العيون بتاريخ)

رقم)21/691.

19 P 

BRIQ AMENAGEMENT
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

18)فبراير)2021)بالرباط،)تم تأسيس)

 BRIQ AMENAGEMENT شركة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

أسفله،) املوقع  الوحيد  للشريك 

خصائصها كالتالي):

 BRIQ (: الشركة) اسم 

.AMENAGEMENT

مضمون الشركة):

أشغال مختلفة أو البناء.

بن) يوسف  شارع  (: الشركة) مقر 

تاشفين الرقم)816)حي النهضة تمارة.

 10000.00 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

كلها) الواحدة  للحصة  درهم  (100

بحوزة السيد بريك أعطار.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

بريك أعطار مسير الشركة الوحيدة.

أرباح الشركة):)بعد خصم)%5)من)

األرباح يودع الباقي في تصرف الشريك)

الوحيد.

التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 

بتاريخ) (131955 التجاري تحت رقم)

باملحكمة التجارية) (2021 فبراير) (10

بتمارة.
للبيان واإلستشارة

20 P
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سوفليت سيرفيس
ش.م.م ذات ش.و

رياض أهل سال، عمارة ف 2، رقم 1، 
تابريكت سال الرباط 

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
فبراير) (5 بتاريخ) للشركاء) اإلستثنائي 
 9 املسجلة في الرباط بتاريخ) (،2021

فبراير)2021))تقرر ما يلي):
السيد) يملكها  حصة  (1000 بيع)
شقاوي عزيز البطاقة الوطنية عدد)
أشميط) السيد  لفائدة  (AE31229
عدد) الوطنية  البطاقة  رشيد 

.Z192025
عزيز) شقاوي  السيد  استقالة 
وتعيين السيد أشميط رشيد كمسير)

جديد للشركة.
من) للشركة  التجاري  املقر  تغيير 
رياض أهل سال،)عمارة ف)2،)رقم)1،)
تابريكت سال إلى إقامة جنان النهضة،)
النهضة) حي  (،18 الشقة) (،26 عمارة)

الرباط.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني):)لدى املحكمة)
اإلبتدائية بسال بتاريخ)2)مار2)2021 

تحت عدد)36093.
21 P

CAFES DENEGRO
SARL AU

شركة املسؤولية املحدودة من 
شريك واحد

رأسمال الشركة : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة حي موالي 
إسماعيل، رقم 882، سكتور 2، 

سال
السجل التجاري : 21281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
بتاريخ)26)فبراير)2021)قرر ما يلي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
حي) (،11 رقم) من زنقة عين الصفاء،)
العنوان) إلى  سال،) القرية  النهضة 
الكائن بتجزئة حي موالي إسماعيل،)

رقم)88،)سكتور)2،)سال.

ليصير) الشركة  نشاط  تعديل 

آالت) وإصالح  القهوة،) وتجارة  توزيع 

القهوة،)تاجر مواد ومعدات القهوة.

بناء)عليه تعديل النظام األسا�سي)

للشركة بتغيير الفصلين)2)و2.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

بتاريخ)25)نوفمبر)2019)قرر ما يلي):

 CAFE من) الشركة  اسم  تغيير 

 CAFES إلى) (DENEGRO SARL AU

.DENEGRO SARL AU

بناء)عليه تعديل النظام األسا�سي)

للشركة بتغيير الفصل)3. 

تم اإليداع القانوني):)لدى املحكمة)

اإلبتدائية بسال تحت رقم)208)بتاريخ)

فاتح مار2)2021.

22 P

TAYEB SHOP DAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 فبراير) (23 في) بالداخلة 

لشركة) األسا�سي  القانون  تحديد 

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 TAYEB (: اإلجتماعية) التسمية 

.SHOP DAK

ذات) شركة  (: القانونية) الطبيعة 

املسؤولية املحدودة.

غرض الشركة):

الجاهزة،) املالبس  في  التجارة 

العطور،)ومواد التجميل.

تجارة عامة.

استيراد وتصدير.

املقر اإلجتماعي):)الداخلة)17)رقم)

13،)بلوك)1)حي األمل.

سنة من) (99 ( (: املدة اإلجتماعية)

تاريخ تأسيسها النهائي.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمل 

100.000.00درهم مقسم إلى)1.000 

 100.00 فئة) من  إجتماعية  حصة 

درهم موزعة كما يلي):

 500 العلوي) شينونة  السيدة 

حصة إجتماعية)

 500 العلوي) الواعرة  السيدة 

حصة إجتماعية).

تعيين السيدة شينونة) (: التسيير)

مسيرة وحيدة للشركة ملدة) العلوي،)

غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،2021 مار2) (3 بتاريخ) بالداخلة 

تقييد) وتم  (،2021/322 رقم) تحت 

بالداخلة) التجاري  بالسجل  الشركة 

تحت رقم)17533.
مقتطف من أجل النشر

23 P

SOCIETE SMARTEDGE 
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2020 23)ديسمبر) اإلستثنائي بتاريخ)

تم اإلتفاق على الحل املسبق للشركة)

وتصفيتها.

فتحي) طارق  السيد  تعيين  تم 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AE2565)جنسية مغربية املزداد سنة)

23)أكتوبر)1991)مصفي للشركة.

229)حي) (: مقر التصفية))حدد ب)

شماعو طريق القنيطرة)11600)سال.

باملحكمة) املحضر  وضع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) بسال  اإلبتدائية 

سجل) (35923 ( رقم) تحت  (2021

تجاري رقم)23723.

24 P

BIG FOURNITURES
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

أكتوبر) (18 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

األسا�سي) القانون  إعداد  تم  (2018

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

كالتالي):

 BIG FOURNITURES (: التسمية)
ش.م.م.ش.و.

غرض  إن   : اإلجتماعي  الغرض 
الشركة يتمثل في املجال التالي :

وأدوات  املدرسية  الكتب  لوازم 
املكتب.

املقر اإلجتماعي : الدارالبيضاء 8 
رقم الشقة 2 شارع املقاومة الطابق 

81 الدارالبيضاء.
تاريخ  من  سنة    99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
سارة  تفاح  السيدة   : األنصبة 

100.000.00 درهم .
املجموع : 100.000.00 درهم.

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 
ب  1000 حصة  على  موزعة  درهم 
مخصصة  حصة  لكل  درهم   100
الشريك  لفائدة  إجمالية  وحرة 

الوحيد.
من  تبتدأ    : اإلجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من 

كل سنة.
سارة  تفاح  السيدة   : التسيير 
تشغل مهام التسيير ملدة غير محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.215837
25 P

SGNIFY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسمال قدره: 88.650.000 درهن
السجل التجاري ملدينة الدارالبيضاء 

رقم 31021
املقر الرئي�سي : برج كريستال 1، 

الطابق 5، شارع سيدي محمد بن 
عبد هللا، مارينا، الدرالبيضاء املغرب
وفقا للجمع العام العادي لشركة)
SGNIFY MAROC)بتاريخ فاتح يوليو)

2020،)قرر ما يلي):
تعيين مسؤولين جدد):

مغربية) جابري،) رجاء) السيدة 
سبتمبر) (22 مواليد) من  الجنسية،)
القد2،) حي  في  تقيم  (،1988
محموعة زناتة)2،)رقم)53)البرنو�سي،)

الدرالبيضاء)املغرب.
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تركي) ياك�سي،) ايدن  والسيد 

يناير) فاتح  مواليد  من  الجنسية،)

 AYDMLATMA TICARET (،1983

A.S،)سراي مهال�سي،)د شارع عدنان)

بويوكدينيز.

تحديد صالحيات املسيرين.

وفقا) األسا�سي  النظام  تغيير 

للتعيينات.

تم إيداع محضر الجمع العام الغير)

 SGNIFY MAROC لشركة) العادي 

في السجل) (2020 بتاريخ فاتح يوليو)

التجاري بالدارالبيضاء)في تاريخ فاتح)

مار2)2021)تحت الرقم)768015.

26 P

SAHARA GAMME شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتنماعي : حي الحسني رقم 

1220 الداخلة

تأسيس
 25 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

على) املصادقة  تمت  (2021 يناير)

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

 SAHARA GAMME (: التسمية)

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف :

التهيئة،  املتنوعة،  البناء  أعمال   

التنسيق.

العمليات  جميع  عامة  بصفة 

التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بنشاط الشركة.

املقر اإلجتماعي : حي الحسني رقم 

1220 الداخلة.
درهم   100000.00  : املال  رأ2 

فئة  من  1000 حصة  إلى   مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

ملدة  نبيل  فريح  السيد   : التسيير 

غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

اإلبتدائية بالداخلة بتاريخ 25 فبراير 

2020 تحت رقم 2.ت 17501.

27 P

SULTAN-NEGOCE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)17)فبراير)2021)بالدارالبيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.SULTAN-NEGOCE(:(التسمية

الهدف):

أشغال الطباعة واملفاوضة.

شارع رماندي) (: العنوان التجاري)
 2 زنقة أسامة بن زايد الطابق) (151

األيسر ن.ج املعاريف الدارالبيضاء.

حدد رأسمال الشركة) الرأسمال:)

في)100000.00)درهم مقسمة كالتالي:

 750 بنمو�سى) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 250 امصري) ياسمينة  السيدة  (

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد) تعيين  تم  التسيير:)

للشركة) كمسير  بنمو�سى  مصطفى 

ملدة غيرمحدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة))ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

 292205 رقم) تحت  الدارالبيضاء)

بتاريخ فاتح مار2)2021.

28 P

JARKOTAY MAROC
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط) (2021 فبراير) (23 بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.JARKOTAY MAROC(:(التسمية
الهدف):

مقاول البناء)واألشغال)
تركيب وبيع قطاع الغيار.

مقاول في النقل.
العنوان التجاري):)20)زنقة أكلمان)

سيدي علي شقة)2)أكدال الرباط.
حدد رأسمال الشركة) الرأسمال:)
في)10000.00)درهم مقسمة إلى)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).)
تم تعيين السيد حسن) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  فوزي 

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 
بتاربخ (150033 قم) تحت   بالرباط 

 2)مار2)2021 .
29 P

EMERAUDE GARDEN
SARL

شركة ذات مسؤوليةمحدودة
يقدر رأسمالها ب : 100.000.00 

درهم
املقر اإلجتماعي : 12 مكرر زنقة 
لبنان رقم 3 حي املحيط الرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2)فبراير) 2021)ومسجل في) يناير) (25
تحمل) شركة  تأسيس  تم  (2021

الخصائص التالية):
 EMERAUDE (: التسمية)

.GARDEN SARL
ذات  شركة   : ( القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
الهدف اإلجتماعي):

البنايات،)مقاول في البناء.
اإلستغالل) إدارة  في  مقاول 

الزراعي.
أو) املتعددة  األشغال  في  مقاول 

البناء.
رأ2 املال):)100.000)رهم مقسمة))
100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما عدا) ( 31)ديسمبر من كل سنة) إلى)
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.
زنقة  12 مكرر  (: املقر اإلجتماعي)

لبنان رقم 3 حي املحيط الرباط.
يونس  ازرامن  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.
توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخد % 5 لتكوين اإلحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
2021 تحت عدد 111181،)للسجل 

التجاري رقم 129637).
30 P

 TRANS DANISS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : رقم 1 عمارة 51 

تجزئة النصر املستقبل تمارة
رقم السجل التجاري : 130511
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  (2020 أغسطس) (11  
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الخصائص) ذات  الوحيد  الشريك 

التالية):
  TRANS DANISS (: التسمية)

.SARL AU
نشاط الشركة :
نقل املسافرين.

نقل املستخدمين.
أشغال البناء وأشغال مختلفة.

01 عمارة  رقم   : اإلجتماعي  املقر 

51 تجزئة النصر املستقبل تمارة.
رأسمال الشركة : لقد تم تحديد 
رأسمال الشركة في 100.000 درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة إجتماعية 

موزعة  دراهم   100 الواحدة  قيمة 

كالتالي :
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السيد دادي صالح 1000 حصة 

إجتماعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

السيد دادي صالح.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى  

باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

القانوني لدى كتابة  تم  اإليداع 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 26 أغسطس 2020 تحت رقم 

السجل التجاري 130511.
 للنشر واإلعالن

31 P

ARCHITECTURE SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 10.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 15 شارع األبطال، 

شقةرقم 2، أكدال الرباط

السجل التجاري رقم 129969 

الرباط

تأسيس
بتاريخ) حرر  عرفي،) لعقد   تبعا 

تأسيس شركة) تم  (،2021 فبراير) (8

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مواصفاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

(: اإلجتماعية) التسمية 

.ARCHITECTURE SYSTEM

الهدف اإلجتماعي):

مهند2 معماري.

شارع) (15 (: اإلجتماعي) املقر 

األبطال،)شقة رقم)2،)أكدال الرباط.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.

الرأسمال اإلجتماعي):)10.000.00 

درهم.

السيد) قام  (: الرأسمال) توزيع 
شريك) اإلدري�سي،) السالمي  امال 
بقيمة) نقدية  تقدمة  بإيدع  وحيد،)

10.000.00)درهم.
امال) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
مغربي الجنسية) السالمي اإلدري�سي،)
يوليو) (20 بتاريخ) بالرباط  مزداد 
السوي�سي،) بالرباط،) قاطن  (،1955
تجزئة) الساد2،) محمد  شارع  (39
الوطنية) للبطاقة  حمل  املشرق 
مسير) (،A16578 رقم) للتعريف 

للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط،) التجاري  بالسجل  الشركة 
3)مار2) بتاربخ) (،129969 تحت رقم)

.2021
من أجل النشر واإلشهار

التسيير

32 P

JOY CALL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
القانون) وضع  تم  (2021 يناير) (27
املسؤولية) ذات  ( للشركة) األسا�سي 

املحدودة على الشكل التالي):)
.JOY CALL(:(اسم الشركة

غرض) يكمن  (: الشركة) غرض 
الشركة في):

مركز اتصال يجمع بين مجموعة)
)العاملون) البشرية) املوارد  من 
الهاتف،) ومستشاروا  بعد،) عن 
واملشرفون،)ومديروا اإلنتاج،)وما إلى)
الكمبيوتر،) ( )أجهزة) والتقنية) ذلك(،)
الرأ2،) وسماعات  والخوادم،)
اإلنترنت،وما) وإتصاالت  والهواتف،)

إلى ذلك(.
معالجة املكاملات الهاتفية الواردة))
البريد) رسائل  وكذالك  والصادرة 

اإللكترونية.
التي) املكاملات  ( تكون) أن  يمكن 
وإدارة) االتصال  مركز  معها  يتعامل 
)استقبال مكاملات()أو صادرة))إرسال)

مكاملات(.

:عمارة) للشركة) اإلجتماعي  املقر 

شارع) (7 رقم) الثاني  الطابق  رقم ب 

األمير موالي عبد هللا مراكش.

رأ2 املال):)حدد رأسمال الشركة)

وقسم إلى) درهما،) (100.000 في مبلغ)

حصة إجتماعية قسمت بين) (1000

حصة) (500 مسو2) خولة  السيدة 

حصة،) (500 لعريش) علي  والسيد 

 100 القيمة اإلسمية لكل حصة هي)

درهما.

ملدة) للشركة  كمسيرة  (: التسيير)

غير محدودة تم تعيين السيدة خولة)

مسو2.

السنة) تتبتدئ  (: املالية) السنة 

املالية في الفاتح من يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 2 يوم  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

مار2 2021 تحت رقم 111927.
مقتطف بمثابة إعالن

33 P

 CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE

CENTER

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 23 AVENUE

 ANOUAL(IMM(FLEUTY 11

BUREAU(N°4 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

H.T PRESSE
SARL AU

بمق�سى عقد عرفي بالقنيطرة تم)

املسؤولية) محددوة  شركة  تأسيس 

تحمل) والتي  وحيد  مساهم  مع 

الخصائص التالية):

.H.T PRESSE(:(التسمية

.SARL AU:(الصفة القانونية

الهدف اإلجتماعي):)

املقاالت) أو  الوثائق  لتوريد  وكالة 

للصحافة.

وكالة إعالنات.

طابعا ناشرا ومكتبة.

درهم) (50.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)500)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 500 السبد عبد الحكيم تريبيعة)

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 انوال) (23 (: املقر اإلجتماعي)

 2 رقم) مكتب  (11 فلوري) إقامة 

ميموزة القنيطرة.

الحكيم) عبد  السيد  (: املسير)

تريبيعة.

رقم السجل التجاري)59197.

34 P

 CENTRE D›AFFAIRES ADISTANCE

CENTRE

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N°2 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

STE  OMERIE
SARL AU

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي) وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تحمل الخصائص التالية):

STE OMERIE(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

بائع) (: االجتماعي) الهدف 

تاجر) التجميل،) مستحضرات 

شبه) مستورد  وتاجر  التجهيزات 

جملة.
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رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيدة دعاء)اوعبي)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع انوال) (23 (: املقر االجتماعي)
 2 رقم) مكتب  (11 فلوري) اقامة 

ميموزة القنيطرة.
اوعبي) دعاء) السيدة  (: املسيرتين)

والسيدة الحسانية ابا.
رقم السجل التجاري):)59235.

35 P

STE MARGA LIGHT
SARL AU

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 
(،2021 يناير) (21 بتاريخ) املنعقد 
ذات) شركة  اليت  مركة  لشركة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد،)رأسمالها)100.000)درهم.
وفاء) لوت  (: االجتماعي) مقرها 

قطاع)2)قرية والد موسا سال)337.
(،21557 رقم) ( التجاري)  السجل 

ما يلي):
بعد املوافقة على تقرير املصفي،)

تقرر انهاء)عملية التصفية.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) بسال  التجارية 

2021،)تحت رقم)36023.
36 P

STE SOZAL TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

 SARL
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي الناظور
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ فاتح فبراير))2021،)

تم ما يلي):

لذات) االجتماعي  الهدف  توسعة 
الشركة ليشمل انشطة):

نقل البضائع لحساب الغير.
النقل الدولي للبضائع.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،2021 فبراير) (18 بتاريخ) بالناظور،)

تحت رقم)389/2021.
مقتطف من اجل االشهار

املسير

37 P

STE SOHAMED TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

 SARL
تأسيس شركة

بالناظور،)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (،2021 فبراير) (8 بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�سي  القانون 
لها) والتي  املحدودة،) املسؤولية 

املميزات التالية):
 STE SOHAMED (: التسمية)

TRAV)ش.م.م.
املوضوع):)الشركة ذات هدف):

البناء)واالشغال املختلفة.
االشغال العمومية.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
(: واملالية) والصناعية  التجارية 
التي لها ارتباط) (: واملنقولة والعقارية)
مباشر أو غير مباشر باحد االهداف)
شأنها) من  والتي  اعاله،) املذكورة 

املساهمة في انماء)الشركة.
اياسنان) حي  (: االجتماعي) مقرها 

فرخانة الناظور.
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)

درهم للواحدة،)حسب ما يلي):
 500 (..... امحمد) حميد  السيد 

حصة.
 500 (....... حياة) حميد  السيدة 

حصة.
حميد امحمد وحميدة) (: التسيير)
غير) ملدة  كمسيرين  عينوا  حياة 

محدودة.

لالحتياط القانوني) (% (5 (: االرباح)

والباقي يوزع بين الشركاء.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،2021 فبراير) (15 بتاريخ) بالناظور،)

تحت رقم)352/2021.
مقتطف من اجل االشهار

املسير

38 P

IMMOBELLA
SARL

 26 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص) بالرباط  (2021 فبراير)

التالية):

الهدف اإلجتماعي):)

مقاول عقاري.

درهم) (100.000 (: املال) رأ2 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

السبد محمد اصرايح)500)حصة.

السيد خديجة زنفير)500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر اإلجتماعي):)52)زنقة تنسيفت)

شقة رقم)1)أكدال الرباط.

التسيير):)السيد محمد اصرايح.

التوقيع):)السيدمحمد اصرايح.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.150051

39 P

STE. VISION 2021
SARL AU

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 يناير) (20 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

 STE. (: اإلجتماعية) التسمية 
.VISION 2021 SARL AU

الهدف اإلجتماعي):
لتصنيع) صناعية  مؤسسة 

املالبس.
تاجر أقمشة.

تاجر مستلزمات الخياطة.
املقر اإلجتماعي):)زنقة جبل انهير،)

رقم)27)حي النصر القرية سال.
املدة اإلجتماعية):)99سنة.

(: اإلجتماعي) الرأسمال 
مبلغ)) في  الشركة  رأسمال  حدد 
100.000.00)درهم موزع على)1000 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة وزعت كما يلي:
نوال بنجماعي)1000)حصة.

تم تعيين السيدة نوال) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  بنجماعي 

محدودة.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

اإلبتدائية بسال تحت رقم)33025.
40  P

 SAHARA EXPLOITATION
MINIERE

S.A.R. L.D’AU
تعديالت قانونية

الواحد) املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم) (2020 ديسمبر) (30 بتاريخ)
 SAHARA EXPLOITATION شركة)
املسؤولية) ذات  شركة  (MINIERE
البالغ) واحد  بمساهم  املحدودة 
رأسمالها)100.000.00)درهم والكائن)
(،1 الوكالة) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
3)العيون) E220،)شقة) E،)رقم) بلوك)

تقرر):
رفع))رأسمال)))))الشركة)))من))100.000.00 

درهم إلى)16.000.000.00)درهم)
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) ( باملحكمة) بالضبط 
تحت) فبراير2021) (9 بالعيون بتاريخ)

رقم)2021/220.
41 P
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 AL MADINA NEGOCE ET

CONSULTING
S.A.R. L(D’AU

تعديالت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  على  (

ملساهم) (2021 فبراير) (22 بتاريخ)

 AL MADINA NEGOCE شركة)

ذات) شركة   ET CONSULTING

واحد) بمساهم  املحدودة  املسؤولية 

درهم) (100.000.00 رأسمالها) البالغ 
 90 رقم) والكائن مقرها زنقة عبدة،)

حي خط الرملة)1)العيون تقرر):

من حصص) حصة  (330 تفويت)

السيد هالل ايت وقى لفائدة السيد)

صالح الدين بوي.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) شركة  إلى  واحد  بمساهم 

املسؤولية املحدودة.

ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية):

إدارة وتشغيل املزارع.

توزيع جميع املواد) بيع واستيراد،)

أو) للتربية  املخصصة  واألدوات 

الزراعة مثل معدات الري واملعدات)

الزراعية))إلخ...

وقى) ايت  هالل  السيد  تعيين 

والسيد صالح الدين بوي كمسيرين)

للشركة).

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021 فبراير) (25 بتاريخ)

.2021/621

42 P

 SUD BOIDIA TRANSPORT

MINIÈRE
SARL D'AU

تعديالت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم شركة) (2021/02/19 بتاريخ)

 SUD BOUIDIA TRANSPORT

املحدودة املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) البالغ  واحد،) بمساهم  (

(: مقرها) والكائن  درهم  (100.000
(،E22 رقم) (E بلوك) تجزئة الوكالة1،)

شقة)03)العيون،)تقرر):

ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

النشاط التالي):)نقل البضائع لحساب)

الغير.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021/02/25 بتاريخ)

.2021/620

43 P

SUD PECHE
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم شركة) (2021/02/19 بتاريخ)

SUD PECHE)شركة ذات املسؤولية)

البالغ) واحد،) بمساهم  املحدودة 
والكائن) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها):)املنطقة الصناعية،)بوجدور،)

تقرر):

1000)حصة من حصص) تفويت)

السيد البشير البيض لفائدة السيد)

الكنتاوي الكنتاوي.
تعيين السيد الكنتاوي الكنتاوي)

كمسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021/03/01 بتاريخ)

.2021/636

44 P

H SAKANE
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

ملساهمي) (2020 فبراير) (17 بتاريخ)

ذات) شركة  (H SAKANE شركة)

املسؤولية املحدودة،)البالغ رأسمالها)

(: مقرها) والكائن  درهم  (100.000

العيون،) املر�سى  الصناعية  منطقة 

تقرر):

اتبات وفاة املسير للشركة السيد)
احمد حماش.

حماش) هشام  السيد  تعيين 
كمسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021/03/02 بتاريخ)

.635/2021
45 P

 SABLE BLANC HOTEL
RESORT

SARL
تعديالت قانونية

االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
ملساهمي) (2020 فبراير) (17 بتاريخ)
 SABLE BLANC HOTEL شركة)
املسؤولية) ذات  شركة  (RESORT
 100.000 البالغ رأسمالها) املحدودة،)
20)شارع مكة) (: درهم والكائن مقرها)
حي) (01 الطابق الخامس مكتب رقم)

الفتح العيون،)تقرر):
الدرهم،) حسن  السيد  تعيين 
والسيد) طالب  بن  احمد  السيد 
محمد الحجوجي كمسيرون للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021/03/02 بتاريخ)

.2021/655
46 P

 HYDROCARBURES MAROC
SERVICES

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وضع) تم  (2021/02/16 بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):
 HYDROCARBURES (: التسمية)
MAROC SERVICES)ذات املسؤولية)

املحدودة.
الكيميائية) املواد  بيع  (: الهدف)
البضائع) نقل  والتقسيط،) بالجملة 
لحساب الغير،)تجارة عامة،)االستيراد)
والتصدير،)تصدير الخضر والفواكه.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)500.000 
حصة من) (5000 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):
(: اللطيف) عبد  بوقطاية  السيد 

2500)حصة.
 2500 (: حسني) ملتوكي  السيد 

حصة.
مدينة) مشروع  (: االجتماعي) املقر 

الوفاق بلوك)E)رقم)758)العيون.
السيدين) تعيين  تم  (: اإلدارة)
بوقطاية عبد اللطيف والسيد ملتوكي)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  حسني 
محددة كما تعتمد الشركة االمضاء)

املشترك لهما.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021/03/03 بتاريخ)

.35287
47 P

TRANSPORT MESLIM
تأسيس شركة ذات ملسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع) تم  (2021/03/02 بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):
 TRANSPORT (: التسمية)
املحدودة) املسؤولية  ذات  (MESLIM

وذات الشريك الوحيد.
لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)
نقل السلع) اآلت النقل،) كراء) الغير،)
نقل) والغير،) الخاص  للحساب 
البضائع،) ملختلف  ودولي  وطني 
البضائع،) نقل  السياحي،) النقل 
عامة) أشغال  اللوجيستيكي،) نقل 

والخدمات.........
مبلغ) غي  حدد  (: الرأسمال)
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة كاآلتي):
السيد بلهنا رشيد):)1000)حصة.

الوفاق) مدينة  (: االجتماعي) املقر 
بلوك د رقم)920)-)العيون.
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السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

بلهنا رشيد ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021/03/05 بتاريخ)

.35521

48 P

MARWA FISH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد.
بتاريخ) العرفي  ( للعقد) تبعا 

قوانين) وضع  تم  (2021/02/02

الشركة ذات املميزات التالية):

.MARWA FISH(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

األسماك) شراء) بيع  (: املوضوع)

بالجملة) واملجمدة  الطازجة 

والتقسيط.

طول) على  البحري  الصيد  (-

السواحل الوطنية والبحرية).....اله.

شارع ولي العهد،) (: املقر الرئي�سي)

رقم)875،)املر�سى،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  درهم  (100 فئة)

السيد ايدر بوهران.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021/02/17 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2021/518

(: التجاري تحت الرقم التحليلي عدد)

.35281

49 P

TRANS SATAJAR
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (2021/02/02

الشركة ذات املميزات التالية):

.TRANS SATAJAR(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

النقل الوطني والدولي) (: املوضوع)

لجميع السلع بجميع انواعها.

والعمراني) الحضري  النقل 

لألشخاص والبضائع.

النقل الغير)....ألخ.
:)حي الحجري،)رقم) املقر الرئي�سي)

66،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  (100 فئة)

السيد الحسين جربوع.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

الحسين جربوع.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021/02/12 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2021/272

(: التحليلي عدد) رقم  تحت  التجاري 

.35207

50 P

NIZAR SUD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (2021/01/26

الشركة ذات املميزات التالية):

.NIZAR SUD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدوة بمساهم واحد.

تصميم،) دراسة،) (: املوضوع)

البناء) أعمال  جميع  وتنسيق  تنفيذ 

واألشغال العامة.

الديكور) أعمال  جميع 

واملفروشات.

تطوير وصيانة املرافق واملساحات)

الخضراء)والبستنة.

العامة) املباني  وصيانة  تنظيف 

والخاصة واملصانع واملطارات واملوانئ)

واألرصفة واملنشآة اإلدارة)...)الخ.

رقم) زنقة أكفول،) (: املقر الرئي�سي)

28،)خط الرملة،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  (100 فئة)

السيدة سعيدة اغي�سي.

تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

سعيدة اغي�سي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021/02/12 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2021/275

(: التحليلي عدد) رقم  تحت  التجاري 

.35209

51 P

MUJIK SERVICES
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (،2021/01/07

الشركة ذات املميزات التالية):

MUJIK SERVICES(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)تجارة العامة.

النقل.

استيراد والتصدير.

رقم) العودة،) حي  (: الرئي�سي) املقر 

2267،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

مقسمة) للواحدة،) درهم  (100 فئة)

كاآلتي):

 500 (: السيد عبد القادر بوجالل)

حصة.

 500 (: بوجالل) هللا  عبد  السيد 

حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

عبد القادر بوجالل والسيد عبد هللا)

بوجالل.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2019/08/01 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2019/2073

(: التجاري تحت الرقم التحليلي عدد)

.28871

52 P

LA ROUTE DU SAHARA
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (،2021/02/02

الشركة ذات املميزات التالية):

 LA ROUTE DU (: التسمية)

.SAHARA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

تصدير،) تسويق،) (: املوضوع)

األسماك،) أنواع  جميع  استيراد 

الرخويات،)املحار واملأكوالت البحرية)

طريق) عن  املستوردة  أو  املحلية 

الوطنية التجميد  قوارب  أو   الصيد 

)أو األجنبية.

-)تجارة األسماك بالجملة.

-)تجميد ومعالجة وتصدير جميع)

املأكوالت البحرية الطازجة واملجمدة)

.........)الخ
:)حي الحجري،)رقم) املقر الرئي�سي)

67،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  (100 فئة)

السيد فؤاد بنعاللي):

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

فؤاد بنعاللي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021/03/02 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2021/661

(: التجاري تحت الرقم التحليلي عدد)

.35271

53 P
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EXTRA BASMA شركة
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : شارع عمر املختار رقم 123 

العيون
تعديالت قانونية

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت املصادقة من) (،2021 3)مار2)

طرف الشركاء)على ما يلي):
تفويت حصص احتماعية):

تم تفويت)333)حصة بقيمة)100 
درهم للواحدة كما يلي):

سيدي) السيد  من  حصة  (166
السيد) لصالح  اإلدري�سي  اسالمة 

سعيد البيهي)؛
لوبات) السيد  من  حصة  (167
سعيد) السيد  لصالح  هشام  موالي 

البيهي.
بإضافة) الشركة  نشاط  توسيع 
تسويق الحبوب) (: النشاط االتي إلى)

والبقوليات.
العنوان) إلى  املقر االجتماعي  نقل 
173)تجزئة الراحة) بقعة رقم) (: اآلتي)

العيون.
تم تعيين السيد سعيد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  البيهي 
السيد) املسيرين  ابقاء) مع  محدودة 
والسيد) االدري�سي  اسالمة  سيدي 
اعتماد) مع  هشام  موالي  لوبات 

اإلمضاء)املنفصل.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 5)مار2) بتاريخ)

.2021/702
54 P

STE GOLDEN LAKE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
RC : 35523

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ذات) شركة  إنشاء) (2021 مار2) (3
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 GOLDEN LAKE (: التسمية)

ش.م.م.

تثمين) (- تجارة السمك) (: النشاط)

املنتجات البحرية.
تطوان) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) السعادة  حي  (2 رقم) عمارة 

الثالث العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأ2 

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

السيد خالد تايب)500)حصة.

 500 مهراوي) املصطفى  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد خالد) (: التسيير)
مهراوي) املصطفى  والسيد  تايب 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة)

مع اعتماد اإلمضاء)املنفصل.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

2021)تحت) 5)مار2) بالعيون بتاريخ)
رقم)2021/703.

55 P

 STE ELIDRISSISMAILI

BUILDING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 يناير) (21 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

 ELIDRISSISMAILI BUILDING

.SARL

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

 BTP(األشغال البناء)واألشغال العامة

/)تكوين)/)االدارة.

زنقة) مكرر  (12 (: املقر االجتماعي)

ليبيا رقم)3)حي املحيط الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 
درهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة وزعت كما يلي):
السيد االدري�سي رشيد)500)حصة)؛

 500 أنوار) اإلسماعيلي  السيد 
حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
االدري�سي رشيد والسيد اإلسماعيلي)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  أنوار،)

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري)
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بالرباط تحت رقم)111292.
56 P

CACIOPEE
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 1.600.000 درهم
مقر االجتماعي : فيال رقم 28 شارع 
الدولب قطاع 8 ج 2 حي الرياض - 

الرباط
تغيير مقر الشركة

بتاريخ) عرفي  محضر  بمقت�سى 
فاتح ديسمبر)2020)تقرر ما يلي):

املقر) إلى  االجتماعي  املقر  نقل 
الجديد):)29)مكرر زنقة توبقال شقة)

10)الطابق الثالث اكدال)-)الرباط.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

25)فبراير)2021)تحت رقم)111363 
ورقم السجل التجاري)53089.

للخالصة والتذكير
التسيير

57 P

LICNO CLIM
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2021 فبراير) (2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املعطيات) تحت  وذلك  محدودة 

التالية):)

 LICNO CLIM (: التسمية شركة)

.SARL

غرض شركة : أشغال الترصيص 

 - بالتفصيل  األجهزة  تاجر   - العام 

مقاول تركيب كهربائي.

علي  موالي  شارع   2 رقم   : املقر 

الشريف شقة 1 تمارة.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
رأسمال الشركة : حدد بمبلغ مئة 

ألف )100.000( درهم.

مقسمة إلى 1000 حصة، ب 100 

محررة  مكتتبة،  للواحدة،  دراهم، 

وموزعة كالتالي :

 500 مسهيل  العالي  عبد  السيد 

حصة ؛

السيد سعيد لهاللي 500 حصة.

املجموع 1000 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

والسيد  مسهيل  العالي  عبد  السيد 

سعيد لهاللي ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الشركة  لنظام  القانوني 

بتاريخ) وذلك  بتمارة  االبتدائية 

الشركة) سجلت  (2021 3)مار2)

بالسجل تحت رقم)5109.
رقم السجل التجاري):)132223. 

مقتطف قصد اإلشهار

58 P

ERRAIDA LI DAWAJINE شركة
ش.م.م.ش.و

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : رقم 11 تجزئة 

سلمى II لعيايدة - سال

تعديل
الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

يناير) (20 بتاريخ) املنعقد  العادي 

 ERRAIDA 2021)قررا شركاء)شركة)

(: تحت العنوان التالي) (LI DAWJINE
رقم 11 تجزئة سلمى II لعيايدة - سال 

ما يلي :
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(: االجتماعي) النشاط  في  الزيادة 

يقرر الجمع العام الزيادة في النشاط)

(- والتصدير) االستيراد  (: االجتماعي)

التجارة.

تم الوضع القانون للشركة حسب)

الفصل)5-96.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بسال في التاريخ)

الرقم) تحت  (2021 مار2) فاتح 

 .36072

59 P

 GENIE SERVICE شركة

SOLUTION

ش.م.م ش.و

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : تجزئة بوشوك 

إقامة الغافوري 2 عمارة ا طريق 

القنيطرة - سال

تعديل
الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتاريخ)8)فبراير)2021 

 GENIE SERVICE(قررا شركاء)شركة

SOLUTION)تحت العنوان التالي:)

تجزئة بوشوك إقامة الغافوري 2 

عمارة ا طريق القنيطرة - سال ما يلي :

الجمع  : قرر  نقل ملكية األسهم 

العام بيع الحصص التي كان يملكها)

حصة) (1000 عمري) مريم  السيدة 

شركة) في  يملكها  التي  اجتماعية 

 GENIE SERVICE SOLUTION

لفائدة السيدة فاطمة عمري صاحبة)

.AB172138(البطاقة الوطنية

الجمع) يقرر  (: املسيرة) استقالة 

العام استقالة املسيرة السيدة مريم)

عمري.

:)يقرر الجمع) تعيين مسير جديدة)

عمري) فاطمة  السيدة  تعيين  العام 

كمسيرة للشركة.

للشركة) القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل)5-96.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ في  بسال  االبتدائية   باملحكمة 

2)مار2)2021)تحت الرقم)36095.

60 P

FCP IRGAM STRATEGIE

إشعار بتعديل نظام التسيير 
لصندوق توظيف مشترك

 FCP IRGAM (: التسمية)

.STRATEGIE

مقرها االجتماعي):)112)شارع آنفا)

-)الدار البيضاء.

الهيئة) طرف  من  عليه  موافق 

املغربية لسوق الرساميل تحت الرقم)

GP20213)بتاريخ)30)ديسمبر)2020.

تعديل صنف املستثمرين.

تعديل املؤشر املرجعي.

االستثمارية) السياسة  تعديل 

للصندوق.

تعديل سياسة تخصيص وتوزيع)

األرباح.

تعديل املذكرة اإلعالمية.

القانوني) اإليداع  تم  لقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بالدار البيضاء)بتاريخ)3)مار2)2021 

تحت رقم)768217.

61 P

STE BATIMINES

SARL

استدراك خطأ وقع بالجريدة 
 الرسمية عدد 5655 بتاريخ

17 مار2 2021
 STE (: التسمية) عوض 

BATMINES SARL AU

.STE BATIMINES SARL(:(يقرأ
الباقي بدون تغيير

62 P

DUM DUM DESIGN
SARL

ش.م.م

الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : 19، الساكن 78 

زنقة تانسيفت الرباط

بتاريخ) املؤرخ  القرار  بمقت�سى 

شركة) قرر شركاء) (،2020 5)أكتوبر)

ش.م.م   DUM DUM DESIGN

ما يلي):

 DUM DUM (: شركة) تصفية 

للمسطرة  اتباعا  ش.م.م   DESIGN

القانونية الجاري بها العمل وتسمية 

 BERTRAND MICHEL  : السيد 

.MAURICE CALIS

كمصفي للشركة وتم تحديد مقر 

التصفية ب : 19 الساكن 78 زنقة 

تانسيفت الرباط.

قد تم االيداع القانوني بالسجل)

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

تحت) (2021 مار2) (8 بالرباط بتاريخ)

رقم)111288.

63 P

Q-LOGIC
ش.م.م بشريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 600.000 

درهم

املقر االجتماعي : عمارة 15 شقة رقم 

2 شارع االبطال اكدال الرباط 

بتاريخ املؤرخ  القرار   بمقت�سى 

الشريك) قرر  (2019 ديسمبر) (16  

ش.م.م) (Q-LOGIC لشركة) الوحيد 

بشريك وحيد ما يلي):

 Q-LOGIC شركة) تصفية  نهاية 

ش.م.م بشريك وحيد اتباعا للمسطرة 

القانونية الجاري بها العمل.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

مار2) (3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)111220.

64 P

ب ر ن ترونس
TEL 0669 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 مار2) (2 يوم) بالقنيطرة 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):

التسمية):)»ب ر ن ترونس«.

زنقة مارتير) (31 (: املقر االجتماعي)

 عبد السالم بن محمد،)املكتب رقم)2 

الزيتون،) رياض  إقامة  فلوري،) فال 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)نقل املستخدمين،)

نقل البضائع،)النقل املدر�سي.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم.

التسيير):)أسند إلى السيد بلمهدي)

عبد العالي.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2021 مار2) (2

.59303

65 P

RABAT SANITAIRE
SARL

رباط سانيتير

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 

 2020 نوفمبر) (16 الرباط) في  حرر 

»رباط سانيتير«) الشركة) قرر شركاء)

RABAT SANITAIRE)ش.م.م ما يلي):

بعد وفاة السيد عبد العالي ابن)

عبد الجليل شريك الشركة املذكورة)

قرر الجمع العام):)استمرارية الشركة)

مع الورثة وتوزيع حصصه كما يلي):

توهامي) وزاني  خديجة  السيدة 

525)حصة)؛

السيدة ياسمينة ابن عبد الجليل)

735)حصة)؛

الجليل) ابن عبد  السيد منصف 

1270)حصة)؛
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الجليل) عبد  ابن  محمد  السيد 

1270)حصة.

لتصبح لدى كل من):

توهامي) وزاني  خديجة  السيدة 

1109)حصة)؛

السيدة ياسمينة ابن عبد الجليل)

1318)حصة)؛

الجليل) ابن عبد  السيد منصف 

2053)حصة)؛

الجليل) عبد  ابن  محمد  السيد 

2520)حصة.

عبد) ابن  السيد محمد  استقالة 

الجليل من مهامه كمسير للشركة.

عبد) ابن  منصف  السيد  تعيين 
الوطنية) البطاقة  رقم  الجليل،)

A721395)كمسير للشركة.

من) و16) (13 (،7 (،6 تعديل املادة)

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

111261)بتاريخ)2)مار2)2021.

66 P

DELUX BAT
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) أقيم  (2021 يناير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالتالي):

.DELUX BAT SARL(االسم):)شركة

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.
املقر االجتماعي):)زنقة سبو،)عمارة)

ال شوب،)مكتب)2)طابق)5،)القنيطرة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

موضوع الشركة):

مروج عقارات)؛

بأية عملية) القيام  وبصفة عامة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غير)

مباشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي)

من شأنها تنمية موضوع الشركة.

رأسمال الشركة):)حدد في)100.000 

1000)حصة قيمة) درهم مقسمة إلى)

الواحدة منها)100)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

املزداد بتاريخ) للسيد يوسف بيلول،)

والحامل) (1985 أغسطس) (27

.L260285(للبطاقة الوطنية رقم

بمصلحة) الشركة  تقييد  تم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بالقنيطرة تحت رقم)58293.

67 P

CEES AFRICA
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 مقرها االجتماعي : عمارة 8، شقة 21 

زاوية أبو بكر ديالي، القبيبات، 

الرباط

تكوين شركة
مصحح) عرفي  عقد  بموجب 

تم) (2021 يناير) (18 بتاريخ) اإلمضاء)

االتفاق على ما يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تكوين 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تحت)

املميزات التالية):

.CEES AFRICA(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)

وخبرة) نشر  استشاري،) مهند2 

أنظمة التشغيل)؛

نشر وخبرة أنظمة التشغيل.

املقر االجتماعي) (: املقر االجتماعي)

للشركة):)عمارة)8)شقة)21)زاوية أبو)

بكر ديالي،)القبيبات،)الرباط.

الزمنية) املدة  (: الزمنية) املدة 

املحددة)99)سنة تبتدئ يوم تسجيل)

عدا) ما  التجاري  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسبق أو تمديد املدة.

الوحيد) الشريك  مد  (: الرأسمال)

الشركة بما يلي):

بمبلغ) ايت لحسن محمد  السيد 

100.000)درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد ايت لحسن محمد الذي يقيم)

شارع القبيبات،) (8 (: بالعنوان التالي)

الرباط) القبيبات حيم،) (،21 الشقة)

البطاقة) رقم  محدودة،) غير  ملدة 

.CC20329(الوطنية

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

أول سنة عملية ستنتهي في)31)من)

ديسمبر لسنة)2021.

من) (%5 تخصم) (: تقسيم األرباح)

أرباح الشركة كاحتياج قانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (150023 سجل التجاري رقم)

2)مار2)2021.

68 P

GRANPESCA
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 23 شارع أنوال، 

عمارة فلوري 11 مكتب رقم 2، 

القنيطرة

تعيين مسير
على إثر الجمع العام الغير) (: أوال)

العادي املنعقد بتاريخ فاتح ديسمبر)

العامة) الجمعية  قررت  (2020

 GRANPESCA SARL لشركاء)شركة)

شركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)

(: االجتماعي) مقرها  رهم،) (100.000

 11 فلوري) عمارة  أنوال،) شارع  (23

مكتب رقم)2،)القنيطرة،)ما يلي):

جيسيب) سكالفني  السيد  تعيين 

مسيرا جديدا للشركة.

القانون) من  (22 البند) تعديل 

األسا�سي.

القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2021 فبراير) (25 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)81322.

69 P

مكتب األستاذ أنا2 البوعناني

موثق

22،)شارع محمد ديبوري،)مكتب رقم)1))بجانب)

مصرف املغرب(،)القنيطرة

الهاتف):)19 02 36 037/  30 02 36 037

ITAL NAOU
التسيير الحر

بمقت�سى عقد رسمي حرر بديوان)

موثق) البوعناني،) أنا2  األستاذ 

فبراير) و8) فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة،)

تم عقد التسيير الحر لألصل) (2021

التجاري للمقهى املوجود بالقنيطرة،)

التوسعي) د،) العربي  املغرب  تجزئة 

رقم) التجاري  السجل  ذات  (6 رقم)

35063)من طرف شركة)»اتال نعو«)

ITAL NAOU)يمثلها السيد اسماعيل)

كمحيون) سعيد  السيد  لفائدة  نعو 

وذلك ملدة خمس سنوات تبتدئ من)

لغاية فاتح) (2021 تاريخ فاتح فبراير)

فبراير)2026.

70 P

JNANE 2 METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 23 زنقة أنوال، 

عمارة فلوري 11 مكتب 2، ميموزا، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 JNANE 2 METAL (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زنقة أنوال،) (23 (: املقر االجتماعي)

2،)ميموزا،) 11)مكتب) عمارة فلوري)

القنيطرة.

موضوع الشركة):)األشغال املختلفة)

في البناء.
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رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد جواد رحال)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد جواد) (: التسيير)

رحال.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59229)بتاريخ)25)فبراير)2021.
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 STE DROGUERIE RAYAN 

EL JADIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 املقر االجتماعي : تجزئة جليل التازي 3 

رقم 15 متجر رقم 1، سيدي 

سليمان

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) تم وضع  بسيدي سليمان،)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات التالية):

 STE DROGUERIE (: التسمية)

.RAYAN EL JADIRI SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

جليل) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

التازي)3)رقم)15)متجر رقم)1،)سيدي)

سليمان.

موضوع الشركة):

بائع العقاقير بالتقسيط والجملة)؛

االستيراد والتصدير)؛

التجارة بصفة عامة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
السيد محمد الجديري)500)حصة)؛
السيد يوسف الجديري)500)حصة.

املدة):)99)سنة.
أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)
الجديري وإلى السيد يوسف الجديري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسيدي سليمان)
فبراير) (19 بتاريخ) (3069 رقم) تحت 

.2021
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STE LAMTAHRIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 300.000 درهم
 املقر االجتماعي : شارع املقاومة 

رقم 26، سيدي سليمان
السجل التجاري رقم 287

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 LAMTAHRIA العادي لشركة) الغير 
املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

املحدودة،)تقرر ما يلي):
املصادقة على تفويت)100)حصة)
100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
في ملك السيد أحمد الجديري لفائدة)
السيد محمد الجديري لتصبح شركة)
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

موزع كالتالي):
 2900 الجديري) أحمد  السيد 

حصة)؛
السيد محمد الجديري)100)حصة.

 200.000 بمبلغ) رأسمال  رفع 
درهم.

قرر الشريك الوحيد رفع رأسمال)
إلى) درهم  (300.000 من) الشركة 
500.000)درهم وذلك بإضافة)2000 
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة.

الجديري) محمد  السيد  تعيين 
مسيرا للشركة.

تحويل املقر االجتماعي من سيدي)
26)إلى) سليمان،)شارع املقاومة،)رقم)
:)تجزئة جليل التازي،) العنوان التالي)

رقم)3)كراج)3،)سيدي سليمان.
وذلك) الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط):)التجارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان تحت رقم)

28/2021)بتاريخ)19)فبراير)2021.
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R.A.C.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 2352 تجزئة 
لوفالون، القنيطرة

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

التالية):
.R.A.C.M SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)رقم)2352)تجزئة)
لوفالون،)القنيطرة.

األشغال) (: الشركة) موضوع 
املعدنية.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 1000 بتلة) رضا  محمد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)
رضا بتلة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)58265)بتاريخ)27)يناير)2021.

74 P

EL ALOUANI KARIM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة أحمد 

 C شوقي ومحمد غرنيط، بلوك

مكتب 7، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 EL ALOUANI KARIM(:(التسمية

.TRANS SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي): زاوية زنقة أحمد 

 C بلوك  غرنيط،  ومحمد  شوقي 

مكتب 7، القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد كريم العلواني)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

إلى السيد كريم) أسند  (: التسيير)

العلواني.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)59399.
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DISTRILOGIS
SARL AU

بالدار) مؤرخ  عقد  بموجب 
البيضاء)في)13)يناير)2021)تم إنشاء)
محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 
واحد) مساهم  ذات  املسؤولية 

بالخصائص التالية):
 DISTRILOGIS(:(1)-)االسم التجاري

.SARL AU
التجارة) (: الشركة) غرض  (- (2

والتوزيع والخدمات اللوجستية.
3)-)املدة):)99)سنة.

2)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل عام.

زنقة) (10 (: االجتماعي) املقر  (- (5
الدار) (،5 رقم) (3 الطابق) الحرية،)

البيضاء)20120.
رأ2 املال مكون) (: رأ2 املال) (- (6
من)100.000)درهم مقسمة إلى)100 
للواحدة) درهم  (1000 من) حصة 
القيمة) من  (%25 بنسبة) مدفوعة 

االسمية ومقسمة على نحو التالي):
السيد الهاللي ابراهيم)100)حصة.
7)-)اإلدارة):)تدار الشركة من قبل)

السيد الهاللي ابراهيم.
8)-)األرباح):)تخصيص صافي دخل)
الجرد) قائمة  في  املسجل  الشركة 
القانونية) الرسوم  بعد  السنوي،)

والنظامية للشركاء.
:)تم اإليداع في املركز) -)اإليداع) (9
البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

تحت رقم)609.
تسجيل) تم  (: التسجيل) (- (10
بالدار) التجاري  السجل  في  الشركة 

البيضاء)تحت رقم)291371.
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أعمدة خشب وإسمنت
ش.م.م

تفويت الحصص االجتماعية
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
ببرشيد) مسجل  (،2020 ديسمبر) (8
شركاء) (2020 ديسمبر) (31 بتاريخ)
 AMIDA BOIS ET BETON شركة)

SARL)اتخذوا القرارات التالية):

1)-)تفويت الحصص االجتماعية):

ونقل) باع  العروي  سعيد  السيد 

1200)سهم إلى السيد فيصل العروي)؛

ونقل) باع  العروي  سعيد  السيد 

1000)سهم إلى السيدة نادية العروي.

من) و7) (6 املادتين) تعديل  (- (2

النظام األسا�سي):

املادة)6):)الرأسمال

 360.000 العروي) السيد سعيد 

درهم)؛

 120.000 السيد فيصل العروي)

درهم)؛

 120.000 العروي) نادية  السيدة 

درهم)؛

املجموع)600.000)درهم.

املادة)7):)الحصص االجتماعية

 السيد سعيد العروي)3600)حصة)

اجتماعية)؛

 السيد فيصل العروي)1200)حصة)

اجتماعية)؛

 السيدة نادية العروي)1200)حصة)

اجتماعية)؛

املجموع)6000)حصة اجتماعية.

املوافقة على النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

27)يناير)2021)تحت رقم)89.
للنشر واإلنجاز
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TOUTA TRANS
SARL

العام) الجمع  محضر  حسب 

 2021 فبراير) (17 بتاريخ) التأسي�سي 

 TOUTA TRANS شركة) قرر شركاء)

SARL)ذات مسؤولية محدودة ما يلي):

ب) الكائن  كراج  (: الشركة) مقر 
حي الداخلة،) زنقة الفرابي،) (30 رقم)

أكادير.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأ2 

1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  درهم  (100 فئة)

كالتالي):

غليض رضوان)500)حصة)؛
توفيق العماري)500)حصة.

املوضوع):)من أهداف الشركة
الوطنية) البضائع  للنقل  مقاول 

والدولية لحساب الغير)؛
الوطنية) البضائع  للنقل  مقاول 

والدولية لحساب الغير بعمولة.
غليص) السيد  تعيين  (: التسيير)
 TOUTA للشركة) مسيرا  رضوان 

TRANS SARL)ملدة غير محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
لدى املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)
 98536 رقم) تحت  (2021 مار2) (3

السجل التجاري رقم)26209.
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EL KHAOUA SANTE
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 فبراير) فاتح  يوم  بالقنيطرة 
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):
 EL KHAOUA SANTE(:(التسمية

.SARL AU
شارع) زاوية  (: االجتماعي) املقر 
(،2 رقم) (A إقامة) شالة واإلمام علي،)

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):
مركز التجميل)؛

تنحيف)؛
منتجع صحي.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم.
التسيير):)أسند إلى الخوى سماح،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G529878
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 
 بتاريخ)22)فبراير)2021)سجل تجاري)

رقم)59199.
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STE VAN BAEST
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 Siège(Social : Lot(n°220 appt

 N°01 Ain(Hayat, Skhirat -
Témara

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
 العادي املنعقد يوم)15)ديسمبر)2020 
 STE VAN BAEST SARL لشركة)
برأسمال) املسؤولية  محدودة 
على) االتفاق  تم  درهم  (100.000 

ما يلي):
تغيير مقر الشركة):

من عمارة رقم)220)الشقة رقم)1 
عين الحياة،)الصخيرات،)تمارة)؛

إلى الشقة رقم)2،)عمارة رقم)80،)
سكتور)1،)مر2 الخير،)تمارة.
الرفع من رأسمال الشركة):

من) الشركة  رأسمال  رفع  (
 1.215.000 إلى) درهم  (100.000
درهم وبذلك يكون الفصل)7)و8)من)

قانون الشركة قد تغير كما يلي):
 708 العزيز) عبد  املوسدياني 

حصة)؛
عبد الرحيم أمالح)707)حصة.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالرباط) التجارية  املحكمة   لدى 

8)مار2)2021)تحت رقم)111521.
80 P

»FIDUCIAIRE »FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 20

FAX : 0528 81 96 21

STE CHTOUKA VISION
SARL

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
في) للمساهمين  العادي  الغير  العام 
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
بتاريخ)31)ديسمبر)2020)قرر ما يلي):
املتواجد) الشركة  فرع  غلق 
تجزئة بن ازناسن،) (: بالعنوان التالي)

رقم)30،)إنزكان.
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تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (2

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

فبراير) (17 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

2021)تحت إيداع رقم)212.
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SHAMAY

SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2021)وضع قانون أسا�سي) يناير) (19

التي) املسؤولية  محدودة  لشركة 

تحمل الخصائص التالية):

.SHAMAY SARL AU(:(التسمية

املقر الرئي�سي):)7)شارع جبل موسا)

شقة رقم)2،)أكدال،)الرباط.

النشاط):)التجارة اإللكترونية.

الرأسمال):)10.000)درهم.

الشركة) إدارة  يتم  (: التسيير)

نارجس) السيد  قبل  من  وإدارتها 

املوسدق ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 2021 مار2) (2 بالرباط) التجارية 

تحت الرقم)2202.

رقم السجل التجاري):)129925.
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MH RAIHAN

SARL AU

نوفمبر) (16 بتاريخ) محضر  برسم 

2020)تم ما يلي):

1)-)الحل السابق ألوانه للشركة.

2)-)تعيين السيدة فاطمة الزهراء)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  اطوايلع،)

رقم)AB520029)كمصفية للشركة.

3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بوادي زم بتاريخ)8)ديسمبر)

2020)تحت رقم)2020/188)السجل)

التجاري رقم)829.
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 GHADDACHI IMPORT

EXPORT SARL AU
نوفمبر) (16 بتاريخ) محضر  برسم 

2020)تم ما يلي):

1)-)الحل السابق ألوانه للشركة.

2)-)تعيين السيد الخروبي محمد،)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

QA22287)كمصفي للشركة.

3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بوادي زم بتاريخ)19)نوفمبر)

2020)تحت رقم)2020/182)السجل)

التجاري رقم)233.
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MH ELECTRIQUES
SARL AU

سبتمبر) (25 برسم محضر بتاريخ)

2020)تم ما يلي):

1)-)الحل السابق ألوانه للشركة.

مالك) ايت  السيد  تعيين  (- (2 

عبد املالك،)الحامل للبطاقة الوطنية)

رقم)JC132011)كمصفي للشركة.

3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)23)ديسمبر)

2020)تحت رقم)2020/193)السجل)

التجاري رقم)855.

85 P

S.W.D.E
SARL AU

سبتمبر) (17 برسم محضر بتاريخ)

2020)تم ما يلي):

1)-)الحل السابق ألوانه للشركة.

عبد) عنيبة  السيد  تعيين  (- (2

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل  هللا،)

QA32166)كمصفي للشركة.

3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

9)أكتوبر) االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2020)تحت رقم)2020/173)السجل)

التجاري رقم)775.
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STE BOUABBADI
SARL AU

ديسمبر) (30 برسم محضر بتاريخ)
2020)تم ما يلي):

1)-)الحل السابق ألوانه للشركة.
صديق) السيد  تعيين  (- (2
الحامل للبطاقة الوطنية) بوعبادي،)

رقم)QA51270)كمصفي للشركة.
3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يناير) (2 بتاريخ) زم  بوادي  االبتدائية 
السجل) (2021/02 تحت رقم) (2021

التجاري رقم)265.
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EL MOUSTAQBAL CAR
SARL

برسم محضر بتاريخ)3)يناير)2021 
تم ما يلي):

1)-)الحل السابق ألوانه للشركة.
2)-)تعيين السيد مصطفى طالبي،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

QA57123)كمصفي للشركة.
3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يناير) (21 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)
السجل) (2021/05 تحت رقم) (2021

التجاري رقم)315.
88 P

H K ACCESSOIRES
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي األندلس م/د 
زنقة 20 رقم 28، القصر الكبير

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)
 2021 فبراير) (15 بتاريخ) بالقنيطرة 
حرر القانون األسا�سي لشركة محدودة)
تحمل) ذات شريك وحيد  املسؤولية 

املواصفات التالية):
 H K (: التسمية) (- (1

.ACCESSOIRES
بيع) (: :)هدف الشركة) الهدف) (- (2

لوازم وقطع الغيار للسيارات.

3)-)املقر االجتماعي):)حي األندلس)
م/د زنقة)20)رقم)28،)القصر الكبير.

2)-)املدة):)99)سنة.
حدد) (: املال االجتماعي) رأ2  (- (5
درهم) (100.000 مبلغ) في  املال  رأ2 
مقسمة على)1000)حصة بقيمة)100 
مخصصة) الواحدة  للحصة  درهم 

للشريك الوحيد.
 1000 يوسف) الشقاف  السيد 

حصة.
من) الشركة  تدار  (: اإلدارة) (- (6
قبل املسير السيد الشقاف يوسف،)
مغربي،) (1997 مزداد في فاتح يونيو)
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)

.LB206982
7)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
إلنشاء) (%5 تقتطع) (: األرباح) (- (8
ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 
الفائض حسب قرار الشريك الوحيد.
9)-)الحصص):)تم تسديد الحصص)
نقدا بما قدره)100.000)درهم أودعت)

في صندوق الشركة.
ثانيا)-)اإليداع القانوني):)تم اإليداع)
القانوني باملحكمة االبتدائية بالقصر)
وتم) (2021 مار2) (5 بتاريخ) الكبير 
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم)2879.
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CHEZ BARBARA ET ADIL
SARL

رأسمالها : 20.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع الحسن 

األول، إقامة عيبودي شقة رقم 20 
الطابق الثاني، تمارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) مسيرو  قرر  (2021 فبراير) (3
 CHEZ BARBARA ET ADIL SARL

ما يلي):
:)شارع) تغيير مقر الشركة من) (- (1
الحسن األول،)إقامة عيبودي،)شقة)
(: إلى) تمارة  الثاني،) الطابق  (،20 رقم)
3)حي النصر،)عين) 378)سكتور) رقم)

العودة،)تمارة.
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التجاري) النشاط  توسيع  (- (2
للشركة):)نقل البضائع.

3)-)الزيادة في رأسمال الشركة من)
20.000)درهم إلى)100.000)درهم.

األسا�سي) القانون  تحيين  (- (2
للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكتابة  األول  القانوني 
بتاريخ) بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

23)فبراير)2021)تحت رقم)5039.
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NIZITRAV
SARL

1)-)برسم محضر بتاريخ)12)فبراير)
2021)تقرر ما يلي):

توزيع رأسمال الشركة كما يلي):
حصة) (200 املشموم) جالل 

اجتماعية)؛
حصة) (120 محمد) املسعودي 

اجتماعية)؛
حصة) (120 سفيان) املسعودي 

اجتماعية)؛
حصة) (70 ياسمين) املسعودي 

اجتماعية)؛
حصة) (25 مناصف) خديجة 

اجتماعية)؛
حصة) (25 ايتمنوهو) فتيحة 

اجتماعية.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
فاتح) بتاريخ  زم  بوادي  االبتدائية 
 2021/15 رقم) تحت  (2021 مار2)

السجل التجاري)827.
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EL MESSOUDI
SARL AU

1)-)برسم محضر بتاريخ)7)ديسمبر)
2020)تقرر ما يلي):

توزيع رأسمال الشركة كما يلي):
حصة) (2900 محمد) املسعودي 

اجتماعية)؛
حصة) (2900 سفيان) املسعودي 

اجتماعية)؛
حصة) (2250 ياسمين) املسعودي 

اجتماعية)؛

حصة) (875 مناصف) خديجة 
اجتماعية)؛

حصة) (875 ايتمنوهو) فتيحة 
اجتماعية.

محمد،) املسعودي  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

QA21307)مسيرا للشركة.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 16 بتاريخ) زم  بوادي  االبتدائية 
ديسمبر)2020)تحت رقم)2021/190 

السجل التجاري)101.
92 P

MESK LILL LOCATION
SARL

1)-)برسم محضر بتاريخ)7)ديسمبر)
2020)تقرر ما يلي):

توزيع رأسمال الشركة كما يلي):
حصة) (250 بوعبيد) غربال 

اجتماعية.
157.50)حصة) املسعودي محمد)

اجتماعية.
املسعودي سفيان)157.50)حصة)

اجتماعية.
78.75)حصة) املسعودي ياسمين)

اجتماعية.
حصة) (28.125 خديجة مناصف)

اجتماعية.
حصة) (28.125 فتيحة ايتمنوهو)

اجتماعية.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
بتاريخ زم  بوادي   االبتدائية 
رقم) تحت  (2020 ديسمبر) (16  

2020/191)السجل التجاري)1005.
93 P

ELITE HARVEST MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 من شريك واحد
رأسمالها 85.000.000 درهم

والكائن مقرها االجتماعي بحي 
الرياض، قطاع 13 شارع محمد 

اليزيدي، الرباط
رقم السجل التجاري 110699

إعالن عن الزيادة في رأسمال الشركة
مداوالت) محضر  بمقت�سى  (- (1
الجمعية العامة غير العادية املنعقدة)
بتاريخ)10)فبراير)2020)قرر مساهمو)

الشركة ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 85.000.000 إلى) درهم  (100.000

الحساب) دمج  طريق  عن  درهم 

بقيمة) الوحيد  للمساهم  الجاري 

درهم مما سيؤدي إلى) (82.900.000

إنشاء)واكتتاب)829.000)سهم جديد)

بقيمة)100)درهم للسهم الواحد.

الغير) العامة  الجمعية  تقرر 

ملبلغ) والكامل  التام  التحرير  عادية 

82.900.000)درهم املخصص لزيادة)

دمج) طريق  عن  الشركة  رأسمال 

الحساب الجاري للمساهم الوحيد.

العامة) الجمعية  وتؤكد  تقرر 

الغير عادية على أن األسهم الجديدة)

النظام) أحكام  لجميع  ستخضع 

تاريخ) من  ابتداء) للشركة،) األسا�سي 

وبذلك) املحضر،) هذا  على  التوقيع 

يكون التوزيع الجديد لرأ2 املال كما)

يلي):

 850.000 (: ذ.م.م) أجرو  إليت 

سهم،)يحمل عدد من)1)إلى)850.000.

من) (7 و) (6 الفصول) تعديل  (- (2

النظام األسا�سي للشركة على إثر هذا)

القرار.

3)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 يناير) (26 بتاريخ)

.582
اإلدارة العامة

94 P

األستاذ ناجي أيوب)

موثق

التعاونية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لألستاذ) محضر  عقد  بمقت�سى 

(،2021 يناير) (29 موثق،) ناجي أيوب،)

فبراير) (19 بتاريخ) بسطات  سجل 

2021،)تحت املراجع التالية):)اإليداع:))

2652)األمر بالقبض):))2601،)سجل)

قرر) (،V06800661 (: الحسابات)

الجمع العام لشركة)»التعاونية«)ذات)

املسؤولية املحدودة،)ما يلي):

نقل مقر الشركة من سطات،)حي)

القسم،)بلوك أ،)رقم)193)إلى العنوان)

اآلتي سطات،)شارع محمد الخامس،)

زنقة)2،)رقم)8.

 (SAI( اقحام) على  التشطيب 

الشركة) اسم  في  الخطأ  طريق  عن 

هي) الشركة  تسمية  فإن  وعليه 

»TAAOUNIYA«)فقط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)

بتاريخ)2)مار2)2021)تحت رقم)111.
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األستاذ ناجي أيوب)

موثق

CHAOUIA GRAINS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

لألستاذ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ بسطات،) موثق  أيوب،)  ناجي 

تأسيس) تم  (،2021 فبراير) (17  

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

 »CHAOUIA GRAINS« (: اإلسم)

ش.ذ.م.م.

شارع ابن سينا،) سطات،) (: املقر)

الطابق)1،)الرقم)162.

الهدف):)جميع األنشطة الفالحية.

درهم،) (300.000 (: رأسمال)

مقسمة إلى)3000)حصة بقيمة)100 

درهم للواحدة.

العز) ابو  رشيد  السيد  (: اإلدارة)

والسيد حسن ابو العز.

القانوني) االقتطاع  يتم  (: األرباح)

بنسبة)5)باملائة إلى حد العشر.

املوسم االجتماعي):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

السجل التجاري رقم):)6389.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)

بتاريخ)2)مار2)2021)تحت رقم)112.
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FMDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 
القد2، تجزئة Ratc، زنقة 3، رقم 
18، الطابق األول، سيدي البرنو�سي

السجل التجاري 281897
بموجب محضر الجمع العام) (- (1
الغير العادي للشركاء،)بالدار البيضاء)
تم) قد  (،2020 ديسمبر) (25 بتاريخ)

اتخاذ القرارات التالية):
سهم،) (50 بيع) على  املوافقة  أ()
الذي) درهم  (100 اسمية) بقيمة 
يمتلكها السيد لحسين حموش داخل)
السيدة) لفائدة  (»FMDI« الشركة)
مريم عواد الحاملة للبطاقة الوطنية)

.BB29132(رقم
القانوني) الشكل  تحويل  ب()
مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
لحسين) السيد  استقالة  ت()

حموش من منصبه كمسير للشركة.
ملدة) الوحيدة  املسيرة  تثبيت  ث()
غير محدودة هي السيدة مريم عواد،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.BB29132
النظام) هيكلة  مراجعة  ج()

األسا�سي للشركة.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
19)يناير)2021،)تحت رقم)761763.
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FIRST COPY
SARL AU

RC : 157219
غير) القرارات  محضر  بموجب 
املنعقد) الوحيد،) للشريك  العادية 
اتخذوا) (،2020 ( نوفمبر) (25 بتاريخ)

القرارات التالية):
 100.000 من) املال  رأ2  زيادة 
أي زيادة) درهم،) (500.000 درهم إلى)
إنشاء خالل  من  درهم،) (200.000

بقيمة) اجتماعية  حصة  (2.000  
عنهم) لإلفراج  درهم،) (100 اسمية)
بتعويض مع دائن الحساب الجاري)
للشريك الوحيد السيد محمد كالن.

تحويل املقر االجتماعي للشركة من)

املقر السابع املتواجد بالدار البيضاء،)

تجزئة األمان)21،)عمارة)313،)الشقة)

إلى العنوان الجديد) عين السبع،) (،2

(،1 ف) (27 البيضاء،) بالدار  التالي 

تجزئة الجزيري)2،)املحل رقم)2.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

3)فبراير)2021،)تحت رقم)768350.
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BATTERJIA MOROCCO
SARL AU

RC : 430217

بموجب محضر القرارات للشريك)

ديسمبر)) (10 املنعقد بتاريخ) الوحيد،)

2020،)اتخذ القرارات التالية):

 52.612 املوافقة على تفويت) (- (1

 100 حصة اجتماعية بقيمة اسمية)

درهم،)التي تمتلكها الشركة التالية):

 Bait( Al( Batterjee( Medical

 Humania لفائدة الشركة) (،Co.Ltd

.Morocco(Holding(Ltd

2)-))دخول شريك جديد الشركة):)

.Humania(Morocco(Holding(Ltd

3)-)تعيين السيد يوسف قنونون،)

من) (،1977 يناير) فاتح  في  املزداد 

للبطاقة) وحامل  مغربية،) جنسية 

والقاطن) (،D605296 رقم) الوطنية 

 8.3 الحمد) إقامة  البيضاء،) بالدار 

كموقع) كاليفورنيا،) (- مكة) كيلومتر،)

نيابة عن الشركة ألي عقد أو وثيقة)

متعلقة بتطبيق القرار.

2)-)تحديث النظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

8)مار2)2021،)تحت رقم)768913.
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ديوان األستاذة دينا بغدادي

موثقة بالدار البيضاء

حي مندرونا رقم)262،)سيدي معروف

 ETABLISSEMENT

 HERITIERS BENBACHIR

HASSANI
 )E.H.B.B(

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 93، 

شارع املسيرة الخضراء

تأسيس
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذة دينا بغدادي موثقة بالدار)

2021،)تم) 22)فبراير) البيضاء)بتاريخ)

لشركة) األسا�سي  القانون  تأسيس 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخاصيات اآلتية):

 ETABLISSEMENT (: التسمية)

 HERITIERS BENBACHIR

)شركة) (HASSANI )E.H.B.B( SARL

ذات املسؤولية املحدودة.

 Recherche (: االجتماعي) الهدف 

.et(l’exploitation(minière

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

93)شارع املسيرة الخضراء.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة من فئة) (1.000 مقسمة على)

100)درهم للحصة الواحدة.

السيدة نجيبة وزاني) (: املساهمة)

ب)500)حصة.

السيدة مليكة بنبشير حساني ب)

250)حصة.

ب) حساني  بنبشير  ناصر  السيد 

250)حصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجاري.

التسيير) مهام  أسندت  (: التسيير)

نجيبة) للسيدة  محدودة  غير  لفترة 

وزاني الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)

B112335)ملدة غير محددة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 مار2) (2 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)768213.
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LANZA PROFESSIONNEL
SARL AU

RC : 343535
فسخ مسبق للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر الشريك الوحيد للشركة ما يلي):

فسخ مسبق للشركة.
السيد) للشركة  مصفي  تعيين 

.DAIF RACHID
بالدار) التصفية  مقر  تعيين 
 HAY TISSIR BD  933 البيضاء)

.FIDA
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)في)3)فبراير)2021)تحت رقم)

.763932
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 AQUA SOLYD
EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع 11 يناير 
شقة 169 الطابق 1 مر2 السلطان 

الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
ذات) شركة  تأسيس  تم  البيضاء)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

اآلتية):
 AQUA SOLYD (: التسمية)

.EQUIPEMENT SARL
معدات) وبيع  استيراد  (: الهدف)
الشرب) ومياه  الصحي  الصرف 

والشبكات املختلفة.
املقر االجتماعي : شارع 11 يناير 
شقة 169 الطابق 1 مر2 السلطان 

الدار البيضاء.
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املدة : 99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة.

الرأسمال):)10.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 100)حصة من فئة) على)

موزعة على الشركاء):

.MOUNIR ILHAM(السيدة

.FAROUDI MERIEM(السيدة

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

ستسير الشركة لفترة غير محدودة)

.MOUNIR ILHAM(من قبل السيدة

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

291163)في)22)فبراير)2021.
بيان مختصر

102 P

GALAXY EMBALLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 10.000 درهم

 RUE AZIZ ,67 : مقرها االجتماعي

 BELLAL 2ème(ETAGE(N°3

MAARIF - CASABLANCA

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)في)2)مار2)2020)تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص اآلتية):

 GALAXY (: التسمية)

.EMBALLAGE SARL

إنتاج وتصنيع وتسويق) (: الهدف)

التعبئة) منتجات  وتوزيع  وتصميم 

والتغليف بجميع أشكالها.

املنتجات) وإنتاج  تدوير  إعادة 

البالستيكية واملواد الالزمة لصناعة)

البطانيات واملراتب.

التجارة واالستيراد والتصدير.

 RUE  ,67  : االجتماعي  املقر 

 AZIZ(BELLAL 2ème( ETAGE(N°3

MAARIF - CASABLANCA  - الدار 

البيضاء.

املدة : 99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الرأسمال):)10.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 100)حصة من فئة) على)

بالكامل،) بالكامل ومدفوعة  مكتتبة 

بما يتناسب مع) ومخصصة للشركاء)

كل منهم.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

ستسير الشركة لفترة غير محدودة)

من قبل مسيرين مشاركين بصالحيات)

على) الشركة  يمثل  منهم  لكل  كاملة 

 HICHAM DYAZ السيد) حدة 

.MOUHCINE DYAZ(والسيد

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

292909)في)2)مار2)2021.
بيان مختصر

103 P

BOCIFER
SARL AU

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

فبراير) (10 التأسي�سي املنعقد بتاريخ)

 BOCIFER تم تأسيس شركة) (2021

SARL AU باملواصفات التالية :

.STE BOCIFER : التسمية

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بنزاكور السفلى ظهر) (2 زنقة) (9 رقم)

الخميس فا2.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

حصة الذي) (1000 درهم مكون من)

السالم) بوغالم عبد  السيد  يمتلكها 
الساكن ب)5)زنقة)5)كاريان الحجوي)

بندباب فا2.

مواد) في  تاجر  (: الشركة) غرض 

البناء.

األشغال املختلفة أو البناء.

التجارة املختلفة.

بوغالم) للسيد  (: التسيير)

عبد السالم.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة التجارية بفا2 بتاريخ)
876)وتم) 2021)تحت رقم) 25)فبراير)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم)66201.
104 P

TRAGANT CIM
SARL AU

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
فبراير) (10 التأسي�سي املنعقد بتاريخ)
 TRAGANT(2021)تم تأسيس شركة
CIM SARL AU)باملواصفات التالية):
.STE TRAGANT CIM(:(التسمية

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بنزاكور السفلى ظهر) (5 زنقة) (5 رقم)

الخميس فا2.
 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)
حصة الذي) (1000 درهم مكون من)
يدير) عي�سى  بن  السيد  يمتلكها 
 3 الشطر) العمران  برياض  الساكن 

رقم)168)ويسالن.
مواد) في  تاجر  (: الشركة) غرض 

البناء.
األشغال املختلفة أو البناء.

التجارة املختلفة.
التسيير):)للسيد بن عي�سى يدير.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا2) التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم) تحت  (2021 مار2) (2 بتاريخ)
تسجيل) وتم  (20311121005235
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.66525
105 P

MANAJEM EL KHAYR
SARL

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
فبراير) (12 التأسي�سي املنعقد بتاريخ)
 MANAJEM(2021)تم تأسيس شركة
باملواصفات) (EL KHAYR SARL

التالية):

 STE MANAJEM EL (: التسمية)

.KHAYR

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك أ حي واد) (8 زنقة) (2 األول رقم)

فا2،)فا2.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

1000)حصة بقيمة) درهم مكون من)

100)درهم للحصة الواحدة.
مغراوي) للسيد  حصة  (500
 8 زنقة) (2 الساكن برقم) عبد الحق،)

بلوك أ املرجة واد فا2،)فا2.
مغراوي) للسيد  حصة  و500)
 8 زنقة) (2 الساكن برقم) عبد الغني،)

بلوك أ املرجة واد فا2،)فا2.

غرض الشركة):)اإلنعاش العقاري.

األشغال املختلفة أو البناء.
مغراوي) للسيدان  (: التسيير)

عبد الحق و مغراوي عبد الغني.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكمة التجارية بفا2 بتاريخ)

1003)وتم) 2021)تحت رقم) 2)مار2)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم)66527.

106 P

ASDR
السجل التجاري 267225

نقل مقر املكتب
املنعقد) العام  الجمع  إثر  على 

قرر شركاء) (2020 ديسمبر) (3 بتاريخ)

: ASDR(شركة

ب) خالد  (399 (: االجتماعي) املقر 

الوليد برج موالي عمر مكنا2

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك واحد.

تحويل األسهم.

شارع) (3 نقل املكتب الرئي�سي من)

الدار) يوسف  موالي  أورير  أيت 

البيضاء.

برج) الوليد  بن  خالد  (،399 إلى)

موالي عمر مكنا2.
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الشركة) إدارة  تتولى  (: اإلدارة)

 CIN N° السيدة الخوش فوزية رقم)

.D111230

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم.

بشكل) الشركة  تلتزم  (: التسيير)

بها) املتعلقة  األعمال  بجميع  صحيح 

الخوش) للسيدة  الوحيد  بالتوقيع 

فوزية.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.762079

107 P

FIDUCIAIRE ABDOU

نورانس ترنس
ش.م.م م.و

بمقت�سى عقد عرفي حرر في فاتح)

شركة) تأسيس  تم  (،2021 مار2)

ذات مسؤولية محدودة ش.م.م.م.و)

بالخصائص التالية):

ترنس) نورانس  (: التجاري) اإلسم 

ش.م.م م.و.

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين.

درهم) (100.000 (: املال) رأ2 

درهم) (100 حصة) (1000 إلى) مقسم 

للحصة الواحدة،)مقسمة كاآلتي):

السيد تزوطي محمد زهير):)1000 

حصة.

تجزئة) (72 (: االجتماعي) املقر 

املستقبل املحيط لعيايدة سال.

محمد) تزوطي  السيد  (: التسيير)

زهير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال تحت رقم)36055.
بمثابة مقتطف وبيان

108 P

FREEDOM POPERTY FUND
SARL

شركة مساهمة مبسطة بموجب 
القانون املغربي

الرأسمال 1.010.000 درهم
املقر االجتماعي : مركز التسوق 
انفا بالص مكتب التسيير شارع 
الكورنيش عين الذئاب الدار 

البيضاء
السجل التجاري : 303397

I)-)بمقت�سى العقد العرفي املنعقد)
بتاريخ)12)أكتوبر)2020،)تقرر ما يلي):
السيد) استقالة  قبول 
 MOHAMMED BOUIBAOUNE
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
EE261585)من واليته كمسير مساعد)
للشركة ابتداء)من)26)نوفمبر)2020.
للشركة) مساعدة  مسيرة  تعيين 
 LATIFA السيدة) غير محدودة  لفترة 
مغربية،) الجنسية  ذو  (CHIOUKH
رقم) الوطنية  للبطاقة  حاملة 
والقاطنة في زنقة الجهيد) (T133527

فيال أرينا رقم)30)املحمدية.
املساعد) املسير  والية  تجديد 
السيد) محدودة  غير  لفترة  للشركة 
الحامل) (OJONG NFUNG NSO
رقم) الكاميرون  السفر  لجواز 

.CMR0590206
II)-)تم اإليداع القانوني من طرف)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم)766868)بتاريخ)22)فبراير)

.2021
لإليداع والنشر

109 P

مكتب أقصبي عضو بمجموعة فيدينيون)
أنترناسيونال

شارع فا2 رقم)77،)طنجة
الهاتف):)0539322227

 SB AUTOMATION
COMPANY

SARL AU
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بمتق�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)
في)2)فبراير)2021،)تم إعداد القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية،)

تتلخص خصائصها كما يلي):

(: اسم) الشركة  تتخذ  (: التسمية)

 SB AUTOMATION COMPANY

.SARL AU

موضوع الشركة : يتمثل موضوع 

أو  لفائدتها،  قيامها  في  الشركة 

في  باملساهمة،  أو  األغيار،  لحساب 

املغرب، بما يلي :

اآلليات التقنية املنزلية، والتدبير 

التقني للبنايات.

األدوات  وتصدير  استيراد 

الكهربائية.

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

واملالية،  والصناعية  التجارية 

باملنقوالت،  واملتعلقة  والعقارية 

باملواضيع  مباشر  بشكل  املرتبطة 

أن  املذكورة أعاله، والتي من شأنها 

تسهم في تطوير الشركة.

املقر الرئي�سي للشركة):)حدد املقر)

الرئي�سي للشركة بطنجة،)شارع فا2)

رقم)77،)املكتب)1.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

1.000)حصة في الشركة) مقسما إلى)

بقيمة)100)درهم لكل حصة،)مخولة)

لـ):

 1.000 (: الحجوجي) اسماعيل 

حصة.

الشركة) يسير  (: التسيير) هيئة 

شخص ذاتي واحد أو عدة أشخاص)

ال،) أم  شركاء) كانوا  سواء) ذاتيين،)

بصفته مسيرا):

وقد عين مسيرا للشركة ملدة غير)

محدودة):

الحجوجي،) اسماعيل  السيد 

فبراير) (2 مولود في) مغربي الجنسية،)

التعريف) بطاقة  حامل  (،1989

قاطن) (،D770668 رقم) الوطنية 

بسمة) إقامة  (،26 رقم) بمكنا2،)

الزالقة،) وقعة  شارع  (،21 الشقة)

املدينة الجديدة.

االحتياطي) خصم  بعد  (: األرباح)
الصافية) األرباح  توزع  القانوني،)
التي) بحسب الحصص  الشركاء) بين 

يملكونها في الشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
 17 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ)

فبراير)2021.
قصد موجز وبيان

فيصل أقصبي

110 P

WOOD PARQUET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 3.000.000 درهم

املقر االجتماعي : كلم 6.5 طريق 
الحاجب مكنا2

فسخ مسبق للشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I
املنعقد بمكنا2) االستثنائي للشركاء)
للشركة) (2020 ديسمبر) (31 بتاريخ)
املذكورة أعاله،)قرر الشركاء)ما يلي):

الفسخ املسبق للشركة ابتداء)من)
31)ديسمبر)2020.

بن) اللطيف  عبد  السيد  تعيين 
جلون زهر الحامل لبطاقة التعريف)
كمصفي) (29216 دال) رقم  الوطنية 

للشركة.
باملقر) التصفية  مقر  حدد 
طريق) (6.5 كلم) للشركة،) االجتماعي 

الحاجب مكنا2.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط باملحكمة التجارية بمكنا2)
بتاريخ)8)مار2)2021)تحت رقم)112.

للخالصة والنشر اإلدارة

111 P

CAFE AL JAWARIH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 2.700.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 17 مرجان 2 
طريق أكوراي مكنا2

بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I
بمكنا2) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 
للشركة) (2020 يوليو) (20 بتاريخ)
املذكورة أعاله،)قرر الشركاء)ما يلي):
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الكائنة) امللحقة  على  التشطيب 

عبدالوية) تجزئة  (22 رقم) بمكنا2،)

سيدي سعيد.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط باملحكمة التجارية بمكنا2)

بتاريخ)23)فبراير)2021)تحت رقم)91.
للخالصة والنشر اإلدارة

112 P

LE PLASTIQUE ISMAILIA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 1.616.000 درهم

املقر االجتماعي : الحي الصناعي 

مجاط مكنا2

رفع رأسمال الشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I

املنعقد بمكنا2) االستثنائي للشركاء)

للشركة) (2020 ديسمبر) (29 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)قرر الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  رفع  (- (1

 11.300.000 إلى  درهم   1.616.000

درهم وذلك بزيادة 9.682.000 درهم 

حصة   96.820 إصدار  طريق  عن 

جديدة من فئة 100 درهم للواحدة 

عن  بأكملها  وسددت  نقدا  اكتتبت 

طريق إدماج ديون جارية ومستحقة 

في حوزة الشركاء.

من) (7 و) (6 الفصول) تغيير  (- (2

القانون األسا�سي.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط باملحكمة التجارية بمكنا2)

رقم) تحت  (2021 مار2) (3 بتاريخ)

.1100
للخالصة والنشر اإلدارة

113 P

DISTRITOOLS
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2021 يناير) (18 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

.DISTRITOOLS SARL(:(التسمية
تجارة اللوازم) (: الهدف االجتماعي)

املكتبية وأجهزة الكمبيوتر.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
الشركاء):

 900 (: الكريم) عبد  دادة  السيد 
حصة.

السيدة دادة صوفيا):)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.
املقر):)21)ساحة أبو بكر الصديق)

شقة رقم)8)أكدال الرباط.
املسير):)السيد دادة عبد الكريم.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.111525
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SIM DOM
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 فبراير) (11 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):)1)-)االستشارات اإلدارية.

2)-)إنشاء)وتوطين الشركات.
زنقة) املقاومة  شارع  (: املقر)
الطابق الثالث) (21 ابيدجان العمارة)

رقم املحل)8)حي املحيط الرباط.
بما) املال  رأ2  حدد  (: املال) رأ2 

قدره)100.000)درهم.
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد سعيد جزي ملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
السجل) رقم  (2021 مار2) (2 بتاريخ)
رقم) تحت  (150025 (: التجاري)

.111272
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MARBRE AYA
SARL

الرأسمال : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الفدان املسمى غار 
ميلود الكائن على الطريق الرابطة 

من تيفلت إلى املعازيز
بمقت�سى عقد عرفي بالخميسات)
تم تأسيس) (،2021 يناير) (12 بتاريخ)
قانون شركة ذات املواصفات التالية):

.»MARBRE AYA«(:(التسمية
بالجملة) البيع والشراء) (: املوضوع)
املتعلقة) املواد  جميع  والتقسيط 
بالرخام وكذلك االستيراد والتصدير،)))

أشغال مختلفة والبناء.
: الفدان املسمى  املقر االجتماعي)
غار ميلود الكائن على الطريق الرابطة 

من تيفلت إلى املعازيز.
املدة):)99)سنة.

السيد عادل السهناني) (: التسيير)
والسيد عبد القادر العمري.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
 100 1.000)حصة قيمة) مقسمة إلى)

درهم وهي مقسمة كالتالي):
 500 (: السهناني) عادل  السيد 

حصة.
السيد ايوب العمري):)250)حصة.

 250 (: العمري) منصف  السيد 
حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى)31)ديسمبر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)
تحت رقم)38)بتاريخ)16)فبراير)2021.
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SOCIETE SOMA TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : حي حليمة رقم 2 
الخميسات

الطارئ) العام  الجمع  إثر  على 
 SOCIETE SOMA لشركة)
بمقرها الكائن ب) (TRAVAUX SARL
:)حي حليمة رقم)2)الخميسات بتاريخ)

28)يناير)2021،)تقرر ما يلي):

الحل املسبق.

املحجوب) املكي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) الخميسات  االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)28.
من أجل املستخرج واإلنجاز
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ائتمانية سوفيكاSOFIGAS«(2«)ش م م

مكتب املحاسبة واالستشارة الجبائية)

والقانونية
رقم)38)إقامة جنان عالل شارع طارق بن)

زياد)-)تمارة

CAFE BEAU COIN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ش.م.م ش.و
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 16 مجموعة 

املوز التقدم - الرباط

سجلها التجاري : رقم 105515 

باملحكمة التجارية بالرباط

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)

شركاء) قرر  (2021 فبراير) (8 بتاريخ)

شركة)»CAFE BEAU COIN«)ش.م.م)

التعديالت التالية):

وفاة السيد خالد الدحاني بتاريخ)

18)يناير)2021.

حسب) (: االجتماعي) الرأسمال 

الرأسمال) يصبح  حيث  اإلراثة  عقد 

درهم) (100.000 هو) االجتماعي 

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة في حوزة):

بما) حصة  (250 أعميمي) أسماء)

قدره)25.000)درهم.

حصة) (583 (: الدحاني) امليلودي 

من فئة)100)درهم للواحدة بما قدره)

58.300)درهم.
167)حصة من فئة) (: زهرة الزين)

100)درهم للواحدة بما قدره)16.700 

درهم.

الدحاني) جواد  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)AD152252)مسيرا للشركة ملدة)

غير محدودة.



6041 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
 »CAFE BEAU COIN« شركة) من 
شركة ذات مسؤولية محدودة  ذات 
إلى) ش.و  ش.م.م.) الوحيد  الشريك 
شركة)»CAFE BEAU COIN« شركة 

ذات مسؤولية محدودة  ش.م.م.)
تغيير صياغة الفصول)6)و)7)و)13 

من القانون األسا�سي للشركة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
مار2) (3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)111229.
عن النسخة والنص ائتمانية سوفيكا2

118 P

SOFIGAS SARL(ائتمانية سوفيكا2 ش.م.م
رقم)38)إقامة جنان عالل شارع طارق بن)

زياد)-)تمارة
مكتب املحاسبة

ZAHRA COLOR
شركة زهرة كولور

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة - ش.م.م ش.و

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) حيث  بتمارة،) (2021 فبراير) (2  
لشركة) التأسي�سي  القانون  وضع 
ش.و،) م  م  ش  املسؤولية  محدودة 

مميزاتها كالتالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد)-)ش م م ش.و.
كولور) زهرة  شركة  (: التسمية)

.»ZAHRA COLOR«
وبيع) شراء) (: االجتماعي) الهدف 
املنتجات) جميع  وتمثيل  وتسويق 
البناء) مواد  من  واإلمدادات  واملواد 

وغيرها.
أشغال البناء)واألشغال املختلفة،)

تجارة الجملة ملواد البناء.
أثاث) بيع وشراء) اللوازم املكتبية،)

ومعدات املكتب.
بصفة عامة كل العميات املالية،)
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة)
وكذا العمليات التي من شأنها تنمية)

الشركة.

العرب) قبيلة  (: االجتماعي) املقر 
 1 مخزن رقم) (8 زينب عمارة) تجزئة 

-))تمارة.
مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000
وحررت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف):
 1000 (: الشايب) سعيد  السيد 

حصة.
الشايب) السيد سعيد  (: التسيير)
يعتبر مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
 5115 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)2)مار2)2021.
عن النسخة والنص

ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى)»سوفيكا2«
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STE CONSTRUCTION 
AGHBALOU

ش.م.م
تأسيس

بالناضور،) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2021 فبراير) (18 وبتاريخ)
لشركة) األسا�سي  القانون  تأسيس 
لها) والتي  ذات املسؤولية املحدودة،)

املميزات التالية):
 STE (: التسمية)
CONSTRUCTION AGHBALOU

ش.م.م.
املوضوع):)الشركة ذات هدف):

البناء)واألشغال املختلفة.
استيراد آليات البناء.

الشروب) باملاء) الربط  أشغال 
والطهير.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
واملالية،) والصناعية  التجارية 
التي لها ارتباط) واملنقولة والعقارية،)
مباشر أو غير مباشر بأحد األهداف)
شأنها) من  والتي  أعاله،) املذكورة 

املساهمة في إنماء)الشركة.

مقرها االجتماعي):)حي املطار إقامة)

1)السالم)13)الناضور.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم إلى)

درهم للواحدة،)حسب ما يلي):

السيد عدي محمد)700)حصة.

السيدة معزاز سميرة)300)حصة.

التسيير):)السيد عدي محمد عين)

كمسير ملدة غير محدودة.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

والباقي يوزع بين الشركاء.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 بتاريخ فاتح مار2) بالناضور،)

تحت رقم)2021/255.
مقتطف من أجل اإلشهار

املسير
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STE TEX TRANS & SERVICES
ش.م.م

تأسيس
بالناضور،) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس) (،2021 يناير) (20 وبتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

لها) والتي  املحدودة،) املسؤولية 

املميزات التالية):

 TEX TRANS & (: التسمية)

SERVICES)ش.م.م.

املوضوع):)الشركة ذات هدف):

نقل البضائع لحساب الغير.

النقل الدولي للبضائع.

البناء)واألشغال املختلفة.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

واملالية،) والصناعية  التجارية 

التي لها ارتباط) واملنقولة والعقارية،)

مباشر أو غير مباشر بأحد األهداف)

شأنها) من  والتي  أعاله،) املذكورة 

املساهمة في إنماء)الشركة.

مقرها االجتماعي):)حي أوالد اعمر)

اويحي ازغنغن الناضور.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم إلى)

درهم للواحدة،)حسب ما يلي):

الرحمان) عبد  السقالي  السيد 

500)حصة.

السيد السقالي محمد)500)حصة.

السقالي) السيدين  (: التسيير)

عبد الرحمان والسقالي محمد عينا)

كمسيرين ملدة غير محدودة.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

والباقي يوزع بين الشركاء.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 يناير) (25 بتاريخ) بالناضور،)

تحت رقم)2021/159.
مقتطف من أجل اإلشهار

املسير
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STE TRANSPORT BOUZIT 

NADOR

ش.م.م

رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة القيسارية

رقم 50 الناضور

مقتطف من محضر الجمع العام
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2020 31)ديسمبر) االستثنائي بتاريخ)

بالناضور،)تم ما يلي):

وتصفيتها،) للشركة  مبكر  حل 

إليه) املشار  الشركة  مقر  في  وطلك 

أعاله.

تعيين الورثة الشرعيين للشركاء)

كمصفين لذات الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 مار2) (2 بتاريخ) بالناضور،)

تحت رقم)280/2021.
مقتطف من أجل اإلشهار

املسير
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 TRANSPORT BOUZIT شركة
NADOR

ش.م.م في طور التصفية
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة القيسارية
رقم 50 الناضور

مقتطف من محضر الجمع العام
العام) الجمع  محضر  وبمقت�سى 
 2021 فبراير) (18 بتاريخ) االستثنائي 

بالناضور،)تم ما يلي):
عمليات) كل  على  املصادقة 

التصفية والحسابات النهائية.
تبرئة ذمة املصفين وإعفاؤهم من)

مهامهم.
وحل) التصفية  بنهاية  التصريح 

الشركة بصفة نهائية.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2021 مار2) (2 بتاريخ) بالناضور،)

تحت رقم)281/2021.
مقتطف من أجل اإلشهار

املسير
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مكتب األستاذ نبيل بوعياد موثق بفا2

25،)شارع الحسن الثاني،)عمارة الوطنية

الطابق الثاني،)رقم)202،)فا2

الهاتف):)05.35.92.37.68

الفاكس)05.35.92.37.72

 PHOTO شركة
IMAGINAIRES

ش.م.م
هبة حصص في الشركة

من طرف السيد حسان همادي
لفائدة السيد محمد همادي

لدى) حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ نبيل بوعياد،)موثق بفا2 في)
فإن السيد حسان) (،2021 يناير) (19
محمد) السيد  ألخيه  وهب  همادي 
والتي) حصصه  مجموع  همادي،)
تتمثل في)2000)حصة اجتماعية من)
فئة)100)درهم للواحدة،)التي يملكها)
في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)
 PHOTO IMAGINAIRES املسماة)
درهم،) (500.000 رأسمالها) ش.م.م،)
بفا2،) االجتماعي  مقرها  الكائن 
 زنقة حسين ادخي�سي وعمر بنجلون،

رقم)2.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(،2021 مار2) (3 في) بفا2  التجاريى 

تحت رقم)971/2021.
للخالصة والبيان

األستاذ نبيل بوعياد
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OLAF FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجاري بالرباط
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (2021 فبراير) (15
محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):
OLAF FOOD(:(التسمية

شارع) (،378 (: االجتماعي) املقر 
الحسن الثاني،)شقة رقم)2،)الرباط.

املدة):)99)سنة.
الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)
خارجه) أو  املغرب  داخل  سواء)

لحسابها أو لحساب اآلخرين):
قاعة شاي،)مطعم بيتزا.

رأ2 املال):)حدد رأسمال الشركة)
إلى) مقسمة  درهم  (10.000 مبلغ) في 
درهم) (100 فئة) من  حصة  (100
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
السيد الفاضل محمد)50)حصة.

عثماني) العربي  سيدي  السيد 
أموي):)50)حصة.

التسيير):)تم تعيين الفاضل محمد)
كمسير قانوني للشركة.

بجميع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)
خالل) من  بها  املتعلقة  األعمال 
التوقيع املشترك غير املنفصل للسيد)
محمد فاضل والسيد سيدي العربي)

عثماني أموي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)
بالسجل) تقييدها  تم  كما  (111521
بتاريخ (150055  التجاري تحت رقم)

8)مار2)2021.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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OTMANI AGR
شركة ذات مسؤولية محدودة

الذي الشريك الوحيد
السجل التجاري بالرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (2021 فبراير) (15
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالتالي):
OTMANI AGR(:(التسمية

شارع) (،378 (: االجتماعي) املقر 
الحسن الثاني،)شقة رقم)2،)الرباط.

املدة):)99)سنة.
الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)
خارجه) أو  املغرب  داخل  سواء)

لحسابها أو لحساب اآلخرين):
واالستغالل) التسيير  في  مقاول 

الفالحي.
رأ2 املال):)حدد رأسمال الشركة)
إلى) مقسمة  درهم  (10.000 مبلغ) في 
درهم) (100 فئة) من  حصة  (100
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
عثماني) العربي  سيدي  السيد 

أموي)100)حصة.
التسيير):)تم تعيين سيدي العربي)
عثماني أموي كمسير قانوني للشركة.
بجميع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)
خالل) من  بها  املتعلقة  األعمال 
التوقيع الفريد للسيد سيدي العربي)

عثماني أموي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)
بالسجل) تقييدها  تم  كما  (111520
بتاريخ (150053  التجاري تحت رقم)

8)مار2)2021.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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LE REPERE DES SPORTIFS
SARL-AU

سجل تجاري الرباط 125225
تسجيل عالمة تجارية

انعقد) (2021 فبراير) فاتح  بتاريخ 
الجمع العام غير العادي لشركة

LE REPERE DES SPORTIFS 
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL-AU
محدودة،)رأسمالها)100.000)درهما،)
املهدي) شارع  (،90 االجتماعي) مقرها 
املركز) (،1 الطابق) (36 بركة رقم) بن 
التجاري املوكار،)حي الرياض،)الرباط،)
يلي:) ما  على  املصادقة  تمت  حيث 
التجارية) العالمة  تسجيل 
B’Healthy)بالسجل التجاري للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 مار2) (9 بتاريخ)

.111552
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STE ARTISAN CHARCUTIER
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 فبراير) (11 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):

الحمراء) اللحوم  تصنيع  بيع 
والبيضاء)ولحوم األسماك.

 3 املقر):)إقامة الريحان عمارة ب)
مقر 22)محل)3)الفوارات تمارة.

رأسمال الشركة):)حدد رأ2 املال)
بما قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
نانة) السيدة  طرف  من  محدودة 

أحالم.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)2)مار2)2021.
رقم السجل التجاري):)132221.
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STE ECO DELIVERY
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 يناير) (12 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
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الهدف):

نقل السلع والبضائع.

اللوجيستيك.

األشغال املتعددة أو أشغال البناء.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

الوكيلي،) أحمد  موالي  شارع  (،8

حسان،)الرباط.
رأسمال الشركة):)حدد رأ2 املال)

بما قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

حك�سي) السيدة  طرف  من  محدودة 

كوثر.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)22)فبراير)2021.
رقم السجل التجاري):)129285.
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STE MOLINA HOME
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 يناير) (19 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

استيراد وبيع السلع.

األثاث) سلع  وتوزيع  استيراد 

والديكور.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

الوكيلي،) أحمد  موالي  شارع  (،8

حسان،)الرباط.
رأسمال الشركة):)حدد رأ2 املال)

بما قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف السيدة ملين ليلى.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)22)فبراير)2021.
رقم السجل التجاري):)129727.
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STE PRO SERVICE
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 يناير) (21 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

واللوازم) واملجالت  الصحف  بيع 

املكتبية.

األشغال املتعددة أو أشغال البناء.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

الوكيلي،) أحمد  موالي  شارع  (،8

حسان،)الرباط.

رأسمال الشركة):)حدد رأ2 املال)

بما قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

زوكاغ) السيدة  طرف  من  محدودة 

سهام.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)22)فبراير)2021.

رقم السجل التجاري):)129733.
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 STE NOUR SERVICES

NETTOYAGE ET SERVICES
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 يناير) (12 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

)واجهات) التنظيف) أشغال 

املحالت،)املنازل)...(

األشغال املتعددة أو أشغال البناء.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)
الوكيلي،) أحمد  موالي  شارع  (،8

حسان،)الرباط.
رأسمال الشركة):)حدد رأ2 املال)

بما قدره)20.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
بونوار) السيدة  طرف  من  محدودة 

ليلى.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)23)فبراير)2021.
رقم السجل التجاري):)129737.
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شركة التمويل الجديد بالقرض 
»فناك«

الزيادة في رأسمال من 52.870.500 
درهم إلى 58.870.500 درهم

بتاريخ مداوالتها   بمقت�سى 
العام) الجمع  قرر  (،2020 نوفمبر) (2
الجديد) التمويل  لشركة  االستثنائي 
رأسمالها) ش.م  »فناك«) بالقرض)
52.870.500)درهم ومقرها بالرباط،)
قيس،) إقامة  العدوية  رابعة  ساحة 
الشركة) رأسمال  في  الزيادة  أكدال،)
ليرفع) درهم  (2.000.000 قدره) بما 
إلى) درهم  (52.870.500 من) بذلك 
58.870.500)درهم بإصدار)20.000 
سهم جديد بقيمة)100)درهم للسهم)

الوحيد تكتتب نقدا وتحرر كاملة.
والدفع) باالكتتاب  التصريح 
رأسمال) في  الزيادة  بهذه  املتعلق 
عقد) على شكل  تحريره  تم  الشركة 

عرفي.
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 2020 ديسمبر) (25 بتاريخ) املنعقد 
املعاينة النهائية لهذه الزيادة وتعديل)
األسا�سي) القانون  من  (8 الفصل)

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)111172.
للخالصة واإليجاز
املجلس اإلداري
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STE FIDAFCO SARL 
COMPTABLE AGREE

GSM : 0662 55 12 20 CASA

BEN OMAR BUILDING
ش.م .م)ش.و(
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) البيضاء،) بالدار  (2021-02-08
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع 
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تتسم بالخصائص التالية):
 BEN OMAR (: التسمية)

BUILDING)ش.م).م)ش.و(.)
الهدف االجتماعي):

البناء)و التجهيز.
10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)الشقة)05)الدار البيضاء.
في)) حدد  االجتماعي:) الرأسمال 
 1000 موزعة على) درهم،) (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):
السيد ايت بنعمر حسن)=)1000 

حصة.)
املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من1)يناير إلى)
31)ديسمبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد ايت بنعمر حسن.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)
املسير السيد ايت بنعمر حسن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 767720 رقم) تحث  (2021/02/26
بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

2021/02/26)تحث)292139.
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VIVADA
SARL

رأسمال الشركة 100.000 درهم
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،2021/01/12
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات) الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات التالية):
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VIVADA(:(التسمية

الهدف):)

وتوزيع) وتشغيل  وتجميع  تصنيع 

واستيراد وتصدير وشراء)وبيع وتوزيع)

جميع املواد واملعدات)؛

وتجارة) وتسويق  وبيع  شراء)

لجميع) بالجملة  والتوزيع  التجزئة 

املنتجات الغذائية وغير الغذائية)؛

شراء)وبيع املمتلكات املنقولة وغير)

املنقولة الحتياجات الشركة.

للمنتجات) الصناعية  األنشطة 

من جميع الطبيعة التجارية.

أعمال متنوعة وخدمات أخرى.

خدمات االستشارات والتدريب.
10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)رقم)5)الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد في)100.000)درهم.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيين السيد عثمان)

باملاحي.

باملركز)) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بتاريخ)2021/02/02.
ملخص قصد النشر
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CHOCOMAR
ش.م.م.

الرأسمــال : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 17 زنقة الحرية 

جيليز بمراكش

في مؤرخ  عرفي،) عقد   بمقتـــ�سى 
قانون) وضع  تم  (،1999 يوليو) (08

تأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية،)

دات املواصفـــات التـــالية):

التسميــــــــة):)شوكومار.

:)تسويق شراء) الهدف اإلجتمــــاعي)

أنواع) مختلف  تصدير  استيراد  بيع 

الحلويات و السكاكير و الهدايا)؛

املقــر اإلجتمـــاعي):)17)زنقة الحرية)

جيليز بمراكش.

 100.000 محدد في) (: الرأسمــــــــال)

درهم مقسمة على)1.000)سهم.

التسييــــــــر):)عـــينت السيدة ابتسام)

الدباغ زريويل كمسيرة للشركة.

فاتح) مـــن  (: اإلجتماعيـــة) السنـة 

ينــاير إلى آخر ديسمبر من كل سنة.

99)سنة إبتــداء)أول يوم) (: الـمــــــــدة)

من التأسيس النهائي للشركة،)ما عدا)

حالتي الفك املسبق أو التمديـــــد.

اإليداع) تم  (: القانونـي) اإليـــداع 

بـاملحكمة) الضبط،) بكتابة  القانوني 

التجارية بمراكش.
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ALL MARINA
شركة محدودة املسؤولية 

الرأسمال : 100.000 درهم 

املقر االجتماعي : 31 تجزئة األمان 3

إقامة 1، شارع الحسين سو�سي

سيدي مومن الدارالبيضاء

مستخرج من النظام األسا�سي 
 ALL MARINA – (: التسمية)

 SARLAU

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

الغرض باختصار):

الخفيفة) للوجبات  محل  تسيير 

املأكوالت) أنواع  جميع  وتحضير 

السريعة.

إعداد وبيع الوجبات الجاهزة في)

عين املكان أو لألخذ أو للتوصيل.

الطري السمك  واستيراد   تصدير 

أنواع) وجميع  املحار  املعلب،) أو  (

السمك.

وحدة التجميد للسمك واملحار.

املقر االجتماعي):)31)تجزئة األمان)

1،)شارع الحسين سو�سي،) إقامة) (،3

سيدي مومن الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.

الشركاء):)

املزداد) مونجي،) ياسين  السيد 

 1967 مار2) (28 بالدارالبيضاء)

والحامل للبطاقة الوطنية)120222.

 100.000 في) محدد  (: الرأسمال)

حصة) (1.000 إلى) مقسمة  درهم 

إلى) (1 100)درهم مرقمة من) من فئة)

1.000)مسندة إلى الشريك الوحيد.)

السنة االجتماعية):)من)1)يناير إلى)

31)ديسمبر من كل سنة.

:)تم تعيين السيد ياسين) التسيير)

البيضاء بالدار  املزداد   مونجي،)

للبطاقة) والحامل  (1967 مار2) (28

الوطنية)120222)مسيرا للشركة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

يوم) بالدارالبيضاء) التجاري 

02/03/2021)تحت رقم)292.581.
قصد النشر و اإلعالن املسير
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تشيكن ماركت
شركـة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 200.000 درهم

26 شارع مر2 سلطان الطابق 1 

شقة 3 الدارالبيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 يناير) (18 بتاريخ) البيضاء)

لشركة) األسا�سي  القانون  تحرير 

محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي):

التسمية):)تشيكن ماركت.

الهدف):)

تاجر الدواجن بالتقسيط.

العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

املتعلقة) عقارية  والغير  العقارية 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

إنماء) في  تساهم  التي  أو  االجتماعي 

الشركة.

مر2) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الدار) (3 شقة) (1 الطابق) سلطان 

البيضاء.

املدة):)99)سنة.

درهم) (200.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (2000 إلى) مقسمة 
عن) الحصص  سددت  درهم  (100

كاملها ووزعت على الشركاء)كالتالي):
 1600 ميلود) العسري  السيد 

حصة.
 200 مينة) الكشتاف  السيدة 

حصة.
التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

وبصالحيات مطلقة):
 8 املقيم) ميلود  العسري  السيد 
زنقة الصفاقص ط)2))الدار البيضاء.
ٍالى يناير) (1 من) (: املالية)  السنة 

31)ديسمبر).
القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2021/03/01 بتاريخ) البيضاء)

رقم)767822. 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
تحت) (2021/03/01 بتاريخ) البيضاء)

رقم)292307.
من أجل التخليص و اإلشهار)
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STE FIDAFCO SARL
 FIDUCIAIRE COMPTABLE
GSM : 0662 55 12 20 CASA

UNEXPRO IMMOBILIER
ش.م .م)ش.و(
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بالبيضاء،) (10-02-2021
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 
تتسم) املسؤولية ذات شريك وحيد 

بالخصائص التالية):
 UNEXPRO (: التسمية)

IMMOBILIER)ش.م).م))ش.و(.
البناء) (: االجتماعي) الهدف 

والتجهيز.
10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)
الطابق)3)الشقة)05)الدار البيضاء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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حدد في)) (: الرأسمال االجتماعي) ( (

 1000 موزعة على) درهم،) (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):

 1000 (= بلعزيز) قدور  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد بدر بلعزيز.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير السيد بدر بلعزيز.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 767739 رقم) تحت  (2021/02/26

بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

2021/02/26)تحت)292121.
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STE FIDAFCO SARL

COMPTABLE AGREE

GSM : 0662 55 12 20 CASA

LABSIM IMMOBILIER
ش.م.م

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

البيضاء،) بالدار  (2021-02-10

األسا�سي) القانون  وضع  تم 

تتسم) املسؤولية  محدودة  لشركة 

بالخصائص التالية):

 LABSIM (: التسمية)

IMMOBILIER)ش.م.م.

البناء) (: االجتماعي) الهدف 

والتجهيز.

10)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)الشقة)05)الدار البيضاء.

في)) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 موزعة على) درهم،) (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):

 750 (= هللا) عبد  لبريكي  السيد 

حصة.

 250 (= سعيد) لبريكي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من1)يناير إلى)

31)ديسمبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد لبريكي عبد هللا.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير السيد لبريكي عبد هللا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 767738 رقم) تحت  (2021/02/26

بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

2021/02/26)تحث رقم)292123.
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INVEST-PREFA
SARL AU

عنوان مقرها االجتماعي : 12، شارع 

محمد الساد2، إقامة مريم ب 

كيليز، مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

110385

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي)/)عقد موثق)

مراكش تم) (2021 يناير) (8 مؤرخ في)

»شركة) ل) األسا�سي  القانون  إعداد 

الشركة«)باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

INVEST-PREFA(:(تسمية الشركة

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشائية وتصنيع وتسويق)

منتجات البناء)ونقل البضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)12،)شارع)

ب) مريم  إقامة  الساد2،) محمد 

كيليز،)مراكش.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

الشخصية) الشركاء) أسماء)

أمين) السيد  وعناوينهم  والعائلية 

عبا2 القاسمي القاطن ب صوكوما)
1)رقم)1937)اسكجور مراكش.

توزيع األنصبة على الشركاء):

أمين عبا2 القاسمي)1000)سهم.

أسماء)مسيري الشركة الشخصية)

أمين) السيد  وعناويهم  والعائلية 

عبا2 القاسمي القاطن ب صوكوما)
1)رقم)1937)اسكجور مراكش.

مراكش) ب  القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  (2021 يناير) (19 بتاريخ)

.119621
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MELISH BATIMENT
SARL

مليش باطيمونت 

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 26، شارع مر2 

سلطان، شقة رقم 3، طابق 1

الدار البيضاء

السجل التجاري : 292013

الدار البيضاء

تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2021 يناير) (25 بتاريخ) البيضاء)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):

باطيمونت)) مليش  (: التسمية)

.MELISH BATIMENT

داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب وخارجه لفائدتها أو للغير ب):

اإلنعاش العقاري.

العقارات،) وبناء) البنايات  تجزئة 

النجارة) الترصيص،) الكهرباء،)

الزجاج،) الصباغة،) واألليمنيوم،)

النجارة،)الزليج وكرا2 العقارات.

بجميع) العقارات  وبناء) شراء)

أنواعها.

واالستيراد) البناء) خدمات 

وجميع) التهيئة  وأشغال  والتصدير 

الخدمات.

املدة):)99)سنة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
26،)شارع مر2) (: املقر االجتماعي)
سلطان،)شقة رقم)3،)طابق)1،)الدار)

البيضاء.
رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأ2 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 ل)
100)درهم للحصة،)مكتتبة ومحررة)

بالكامل كلها باسم الشركاء):
ب.ت.و) مصطفى  صوفي  السيد 

BJ91362)ب)500)حصة.
السيد رحمون ياسين ب.ت.و رقم)

ل)BH601769)ب)250)حصة.
السيد رحمون مراد ب.ت.و رقم ل)

BH310520)ب)250)حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد رحمون)
ملدة) للشركة  وحيدا  مسيرا  ياسين 
الصالحيات،) أوسع  مع  محددة  غير 
بالتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح  كما 

املنفرد للمسير الوحيد.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
فبراير) (26 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)767627.
الدار) (292013 التجاري) السجل 

البيضاء.
لإلشارة والبيان
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RL ASCENSEURS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 61 شارع الال 
ياقوت زاوية مصطفى املعاني الطابق 

الثاني رقم 62 مركز رياض
الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

بالدار) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
تم وضع) (،2021 يناير) (2 في) البيضاء)
قانون أسا�سي لشركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات شريك وحيد مميزاتها)

كالتالي):
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 RL (: الشكل) التسمية،)
ش.م.م ذات شريك) (ASCENSEURS

وحيد.
تركيب وصيانة وتفكيك) (: الهدف)
وتحديث وإصالح املصاعد ومصاعد)
الشحن والساللم املتحركة واألبواب)

األوتوماتيكية.
الال) شارع  (61 (: االجتماعي) املقر 
ياقوت زاوية مصطفى املعاني الطابق)
الدار) رياض،) مركز  (62 رقم) الثاني 

البيضاء.
املدة):)99)سنة اعتبارا من)3)مار2)
السجل) في  تسجيله  تاريخ  (2021

التجاري.
في) محدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) مقسم  درهم،) (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
بالكامل،) محررة  الواحدة  للحصة 

وتخصص للشريك الوحيد.
 1.000 (: ارتولي) العربي  السيد 

حصة اجتماعية.
:)تم تعيين السيد العربي) التسيير)
ارتولي مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.
من) ابتداء) (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
بع) الصافية  األرباح  (: األرباح)
والتنظيمية) القانونية  االقتطاعات 

مخصصة للشركاء.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني في املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)في)3)مار2)2021)تحت رقم)

.768372
في) الشركة  تسجيل  تم  وقد 
السجل التجاري تحت رقم)292807.

من أجل اإليجاز والبيان
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L&H FOOD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : املركز التجاري 
Casaview، الطابق األول

محل رقم 20، الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة متعددة الشركاء
بالدار) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
البيضاء)في)27)يناير)2021،)تم وضع

)قانون أسا�سي لشركة ذات مسؤولية)
مميزاتها) الشركاء) متعددة  محدودة 

كالتالي):

 L&H FOOD (: الشكل) التسمية،)

ش.م.م متعددة الشركاء.

الهدف):)

وتشغيل) وإدارة  وتطوير  إنشاء)

املطاعم بجميع أنواعها.

الجاهزة) الوجبات  تحضير 

املوقع) في  والبيع  واملشروبات 

والتوصيل) الخارجية  والطلبات 

للمنازل.

املقر االجتماعي):
مقرها االجتماعي):)املركز التجاري)

Casaview،)الطابق األول،)محل رقم)

20،)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة اعتبارا من)3)مار2)

السجل) في  تسجيله  تاريخ  (2021

التجاري.
في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم،) (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

بالكامل،) محررة  الواحدة،) للحصة 

مع) يتناسب  بما  للشركاء) وتخصص 

مساهماتهم.

(: الشافعي) حمزة  محمد  السيد 

500)حصة اجتماعية.

حصة) (500 (: ارتولي) ملياء) السيد 

اجتماعية.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

ملدة) للشركة  مسيرا  الشافعي  حمزة 

غير محدودة.

من) ابتداء) (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

بعد) الصافية  األرباح  (: األرباح)

والتنظيمية) القانونية  االقتطاعات 

مخصصة للشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني في املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)في)3)مار2)2021)تحت رقم)

768371،)وقد تم تسجيل الشركة في)

السجل التجاري تحت رقم)292809.
من أجل اإليجاز والبيان
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HIM CORPORATE
شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 HIM تأسيس) تم  (12/12/2020
محدودة) شركة  (CORPORATE

املسؤولية خصائصها كالتالي):
HIM CORPORATE(:(التسمية

معتمد،) محاسب  (: الغرض)
استشارة قانونية.)

البيضاء) الدار  (: االجتماعي) املقر 
زاوية شارع الزرقطوني وشارع محمد)
بن عبد هللا عمارة)1)الطابق)2)الشقة)

23)بوركون.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

النهائي بالسجل التجاري.
رأسمالها التجاري):)50.000)درهم)
مقسمة إلى)5000)حصة من فئة)10 

دراهم موزعة كالتالي):
توفيق كميل)1250)حصة.)
عصام كميل)1250)حصة.
منال كميل)1250)حصة.)
هبة كميل)1250)حصة.

مجموع الحصص):)5000)حصة.
توفيق كميل)12.500)درهم.)
عصام كميل)12.500)درهم.
منال كميل)12.500)درهم.)
هبة كميل)12.500)درهم.

 50.000 (: الحصص) مجموع 
درهم.)

تم تعيين السيد توفيق) (: اإلدارة)
إمضاء) مع  للشركة  مسيرا  كميل 

منفرد.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2021/01/19 بتاريخ) البيضاء)

رقم)761708.
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SYNDICLIC
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ ( عرفي) عقد   بمقت�سى 
تم وضع النظام) (،2020 سبتمبر) (17
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

.SYNDICLIC SARL(:(التسمية
شارع) (،210 (: االجتماعي) املقر 
زرقطوني االقامة حماد الشقة رقم)1 

الدار البيضاء.
الغرض):)الغرض من الشركة هو):
ممارسة وكيل االتحاد للوحدات)
وإدارة) املبنية  واالقامات  السكنية 
املشتركة) امللكية  ذات  املمتلكات 
اإليجار) إلدارة  العقاري  والوكيل 
واملعامالت العقارية نيابة عن أطراف.
ومدقق) للتسييرالثروات  مستشار 
الحسابات والخبرة وتقييم العقارات.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
املالية) املعامالت  جميع  في  للشركة 
جميع) وفي  املنقولة  أو  العقارية 
الشركات الصناعية أو التجارية التي)
قد تكون لها عالقة بموضوع مماثل)

أو مرتبط.
كل عملية تجارية مالية) وعموما،)
مباشرة أو غير) ( صناعية لها عالقة)

مباشرة بالشاط))الرئي�سي.
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رأ2 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم لكل منهم على النحو التالي:)
حصة) (330 الناصري) وليد  السيد 
والسيد جبريل الناصري)670)حصة.

السيدة حفصة) ( تعيين) (: التسيير)
بنحوسة مسيرة للشركة ملدة سنة.)

فاتح) في  تبدأ  السنة االجتماعية:)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

عام.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ البيضاء،) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  (2020 ديسمبر) (22

.283759
بمثابة بيان مقتطف
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BALK PROPERTIES
تأسيس الشركة

مؤرخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (
النظام) وضع  تم  (،2020 نونبر) (26
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
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.BALK(Properties(:(التسمية
شارع) (،210 (: االجتماعي) املقر 
زرقطوني))االقامة حماد الشقة رقم)1 

الدار البيضاء.
املوضوع:)الغرض من الشركة هو:
اإليجارية) األنشطة  كل  تسيير 
والعقارية وبشكل عام تسيير األصول)

العقارية وحمايتها)؛
العقارية) للوكالة  نشاط  كل 
معاملة عن طريق) أي  في  والوسيط 
الشراء)أو البيع أو اإليجار أو غير ذلك)
االصل) أو  ( ( السكنية) الوحدات  من 

التجاري)؛)))
األنشطة) جميع  عام،) وبشكل 
املنقولة،) الصناعية،) التجارية،)
تكون) قد  التي  أواملالية  العقارات 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
من) أو  أعاله  املذكورة  باألنشطة 
الشركة) تطوير  تعزز  أن  املحتمل 
جديدة،) شركات  إنشاء) طريق  عن 
املساهمة،)االكتتاب أو شراء)حصص)

االجتماعية.
الثروات ومدقق) مستشار لتسيير 
الحسابات والخبرة وتقييم العقارات.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
املالية) املعامالت  جميع  في  للشركة 
جميع) وفي  املنقولة  أو  العقارية 
الشركات الصناعية أو التجارية التي)
قد تكون لها عالقة بموضوع مماثل)

أو مرتبط.
مباشرة) غير  أو  مباشرة  وعموما،)

بالشاط))الرئي�سي.
املدة):)99)سنة.

رأ2 املال):)10.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)
السيد) التالي:) النحو  على  منهم  لكل 
السيد) حصة،) (32 الناصري) وليد 
والسيد) حصة  (33 الناصري) جبريل 

ياسين العبا�سي)33)حصة.
ياسين) السيد  تعيين  (: التسيير)
الناصري) وليد  والسيد  العبا�سي 
مشتركة) بصفة  للشركة  كمسيرين 

ملدة غير محدد
السنة االجتماعية:)تبدأ في)1)يناير)

وتنتهي في)31)دجنبر من كل عام.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء،) بالدار   التجارية 

2)فبراير2021)تحت رقم)287717.

بمثابة بيان مقتطف
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PARA KHELLA 
 SARL AU

تأسيس شركة
القانون) حسب  (: تأسيس) ( (- (I

فبراير) (18 بتاريخ) الصادر  األسا�سي 

تم تأسيس النظام األسا�سي) (،2021

محدودة) مسئولية  ذات  لشركة 

   (PARA KHELLA SARL (AU تسمى)

وخصائصها كما يلي):
درھم) (100.000 (: المال) رأ2 

إلی) تصل  حصة  (1000 إلی) مقسمة 

من) بالكامل،) مكتتبة  درھم  (100

طرف السيدة رجاء)باهوم.

 3 برنامج األندلس)  املقر الرئي�سي:)
 رقم)10GH  B2)بوسكورة))الدار البيضاء)

الرمز البريدي:)27182.

الشركة) من  الغرض  (: الغرض)

املذكورة هو):

جميع منتجات الصيدلة.

استتناءيا مستحضرات التجميل.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  التجارية 

العقارية املتعلقة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بالغرض الرئي�سي للشركة.

املدة):)99)سنة.

اإلدارة):)يتم إدارة شؤون ومصالح)

الوحيد) املتصرف  بتوقيع  الشركة 

السيدة رجاء)باهوم.

II))-)اإليداع القانوني:)تم تنفيذه في)

مركز االستثمار اإلقليمي))CRI()بالدار)

البيضاء)في)19)فبراير)2021.
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 BIOHEUR
املقر االجتماعي):))محل في الطابق)

شريفية) مركز  مشروع  من  األول 

12)شريفية) طريق أمزميز تجزئة رقم)

-)مراكش.)))

اإلدارة):)الشركة مسيرة من طرف)

السادة):)السيد أعلوشا عمر والسيدة)

غير) ملدة  وذلك  سعدية  العبدوني 

محدودة.)

قيمته) (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 ب) ممثال  ( درهم) (100.000

حصة من فئة)100)درهم لكل واحدة)

اتخاذ) تم  (،2021 فبراير) (9 بتاريخ)

القرار التالي):

استقالة) على  املوافقة  تمت 

من) سعدية  العبدوني  (: السيدة)

املحدودة) للشركة  كميسرة  منصبها 

BIOHEUR)وبذلك تبقى) (: املسؤولية)

((: السيد) طرف  من  مسيرة  الشركة 

أعلوشا عمر و ذلك ملدة غير محددة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تم إيداع امللف لدى كتابة الضبط)

بتاريخ)) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

19)فبراير)2021)تحت رقم):)120826 

سجل تجاري رقم)110879.

149 P

MY MULTISERVICE
Sarl

السجل التجاري : 291.681

     تأسيس شركة
-)بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
القانون) إيداع  تم  (،2021 فبراير) (3

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية:

  MY MULTISERVICE (: التسمية)

.Sarl

منتجات) وتجارة  بيع  (: الهدف)

مستحضرات التجميل والطب.

املقر االجتماعي):)217)شارع))إبراهيم)

 1 الطابق) الفتح  إقامة   الروداني 

الرقم)3)البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (10.000 في) ( االجتماعي محدد)

100)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) درهم  (100 فئة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):

  5.000 بودحيم) مريم  اآلنسة 

درهم)50)حصة اجتماعية)؛

  5.000 شعبة) وجدان  اآلنسة 

درهم)50)حصة اجتماعية)؛)

 100 درهم) (10.000 املجموع)

حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)دجنبر.

تم تعيين اآلنسة مريم) (: التسيير)

شعبة) وجدان  واآلنسة  بودحيم 

مسيرتان للشركة.

اآلنسة مريم) التوقيع االجتماعي:)

بودحيم و اآلنسة وجدان شعبة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

فبراير) (22 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

سجل) (،767219 رقم) تحت  (،2021

التجاري رقم)291681.

ملخص قصد النشر
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SILHOUETTE BY Z AND S
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي: إقامة ياسمين أ 

السكن املنور تجزئة ب2ـ86 عين 

الشق الدار البيضاء

إعالن التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2021 فبراير) (8 البيضاءبتاريخ)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):

 SILHOUETTE BY Z (: التسمية)

. AND S

تعنى الشركة) الغرض االجتماعي:)

أو) لفائدتها  وخارجه،) املغرب  داخل 

للغير ب):

أخصائية حمية وتغذية.

إقامة ياسمين أ)  املقر االجتماعي:)

عين) ب2ـ86) تجزئة  املنور  السكن 

الشق الدار البيضاء.
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رأ2 املال):)حدد رأسمال الشركة)
 1000 100.000)درهم مقسمة ل) في)
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 
بالكامل) ومحررة  مكتتبة  للحصة،)

لفائدة):
السيدة زينب العلج)100)حصة.)

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)
التأسيس.

السنة االجتماعية:)من فاتح يناير)
إلى)31)دجنبر من كل سنة.

تسير الشركة من طرف) التسيير:)
السيدة زينب العلج.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري:)293087.
لإلشارة والبيان
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 STE BAGHZIL DES
TRAVAUX DIVERS

SARL AU
مؤرخ) أسا�سي  قانون  ( بمقت�سى)
قد) بشفشاون.) ( (2021 فبراير) (15 في)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):
 STE »BAGHZIL DES (: التسمية)

TRAVAUX(DIVERS((«(SARL(AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد).
الهدف االجتماعي)):

األشغال املختلفة و البناء)؛
بيع األبواب الخشبية.

درهم) (100.000 ( (: املال) رأ2 
فئة)) من  حصة  ( (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
الشريك الوحيد:

السيد بغزيل منير الحامل لبطاقة)
(،PB186657((التعريف الوطنية رقم

يمتلك)1000)حصة اجتماعية.))
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ))التسجيل.

املقر االجتماعي)):)شارع بين الويدان)

حي سيدي بوجمعة شفشاون.

الشريك) لفائدة  كلها  (: األرباح)

املدخرات) نقص  بعد  الوحيد،)

القانونية)5%.

منير) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  بغزيل 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 بشفشاون بتاريخ فاتح مار2)

تحت رقم)22/2021.
مقتطف للنشر واإلشهار
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 EXTRA MILK
ش.م.م ذات شريك وحيد

  رأسمالها 100.000 درهم 
زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

طابق 1 شقة 3 بوركون الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تم) (2021 22)فبراير) بتاريخ) ( البيضاء)

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

خاصيتها كالتالي):

.EXTRA MILK((:التسمية

الهدف):)جميع األنشطة الزراعية:)

تربية األبقار والعجول واألبقار الحلوب،)

إنتاج وبيع جميع املنتجات الزراعية،)

أو) البسيطة  الحيوانية  واألعالف 

املركبة،)واملنتجات الغذائية من أصل)

حيواني أو نباتي،)واملنتجات الحيوانية)

وشعر) والجلود،) والجلود،) )الصوف،)

وكذلك جميع) إلى ذلك() وما  الخيل،)

مصدر) أي  من  األشياء) أو  املنتجات 

الزراعة)) وكذلك  بالفالحة  املتعلقة 

خاصة األعالف الحيوانية.)

ابن) زنقة جعفر  االجتماعي:) املقر 

حبيب إقامة املشرق طابق)1)شقة)3 

بوركون الدار البيضاء.

املدة):)))99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة من فئة) ( (1.000 إلى) مقسمة 

على) ( بكاملها) وزعت  درهم  (100

الشريك الوحيد السيد الحسن الباز.

التسيير:)عهد به))ملدة غير محددة)

للسيد) املطلقة  الصالحيات  مع 

الحسن الباز.

ٍالى) يناير) (1 من) (: املالية)  السنة 

31)دجنبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 األرباح:)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)تحت رقم)768811)بتاريخ)5 

مار2)2021. 

بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (- (III

رقم)) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

293287)بتاريخ))5)مار2)2021. 
من أجل التخليص واإلشهار
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PALETTES DE L’ATLAS
ش.م.م

رأسمالها 100.000 درهم 

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء))بتاريخ))))18)يناير)2021)تم)

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي):

 PALETTES DE (: التسمية)

.L’ATLAS

الهدف):)بيع الخشب.)
 املقر االجتماعي):)رقم)22)زنقة)179 

مجموعة)»ج«)حي األلفة الدار البيضاء.

املدة):)))99)سنة.

الرأسمال):)100.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (100 إلى)

وزعت على الشريك الوحيد السيد عبد)

اللطيف الدود.

التسيير:)عهد به ملدة غير محددة)

بصالحيات مطلقة للسيد عبد اللطيف)

الدود.

ٍالى) يناير) (1 من) (: املالية)  السنة 

31)دجنبر).

لالحتياط القانوني) (%5 ( (: األرباح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحتياط))حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (768816 تحت رقم)  البيضاء)

5)مار2)2021.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (- (III

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

293291)بتاريخ))5)مار2)2021.  
من أجل التخليص و اإلشهار
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ATFAL TOYS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (- (I
تم إيداع القانون) (2021 يناير) (7 في)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودةاطفال طويزوذات املميزات)

التالية):

 ATFAL طويز) اطفال  (: التسمية)

 .TOYS SARLAU

استيراد وتصدير وشراء) (: الهدف)

وبيع جميع أنواع املعدات واملنتجات)

واملواد.

املقر االجتماعي):)الرقم)58،)شارع)

ابن بطوطة الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

10.000درهم) في) ( محدد) االجتماعي 

لفائدة):

عبد الصمد بوسليم)100)حصة.

السنة) :تبتدئ  السنةاالجتماعية)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)دجنبر.

السيد) تعيين  تم  (:  التسيير)

عبد الصمد بوسليم.
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تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

 2021 فبراير) (18 بتاريخ) باملحمدية،)

تحت رقم)766320.

ملخص قصد النشر

155 P

ALL GAMES

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (- (I

2021)تم إيداع القانون) يناير) (20 في)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الواحد اول)

كيمز وذات املميزات التالية):

 ALL GAMES(التسمية:)اول كيمز

.SARL AU

استيراد وتصدير وشراء) (: الهدف)

وبيع جميع أنواع املعدات واملنتجات)

واملواد.

58،)شارع) الرقم) (: املقراالجتماعي)

ابن بطوطة الدار البيضاء.

تاريخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (10.000 في) محدد  االجتماعي 

لفائدة):

رقية بوسليم)100)حصة.

تبتدئ السنة) (: السنةاالجتماعية)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31دجنبر.

تم تعيين السيدة رقية) (: التسيير)

بوسليم.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

 2021 فبراير) (18 بتاريخ)  البيضاء،)

تحت رقم)766316.
ملخص قصد النشر
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كازا بالي

CASA PLAY
  SARLAU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  يناير2021) في7)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

كازا) الواحد  الشريك  املحدودة ذات 

باليو ذات املميزات التالية):

 CASA PLAYكازا بالي (: التسمية)

   SARLAU

استيراد وتصدير وشراء) (: الهدف)

وبيع جميع أنواع املعدات واملنتجات)

واملواد.

شارع) (,58 الرقم) (: املقراالجتماعي)

ابن بطوطة الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (10.000 في) محدد  االجتماعي 

لفائدة):

•)عبد الفتاح العلمي100)حصة))

تبتدئ السنة) (: السنةاالجتماعية)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الفتاح العلمي.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

فبراير) (18 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

2021)تحت رقم.766317
ملخص قصد النشر
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شاف ايمان

CHEF IMANE SARL 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيداع القانون) شتنبر2020) في22)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

ايمانوذات) وشاف  وايمان  املحدودة 

املميزات التالية):

 CHEF ايمان) شاف  (: التسمية)
.IMANESARL

الهدف):)مقهى,)مطعم.
شارع) (،53 (: االجتماعي) املقر 
 1 العمارة م) الطابق االول,) املرت�سى,)

الدار بيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم) (10.000 في) ( االجتماعي محدد)

لفائدة):
•)ايمان عبد املطلب)20)حصة)

•)كريم برادة)80)حصة))
تبتدئ السنة) (: السنةاالجتماعية)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيدة ايمان)

عبد املطلب.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ20يناير2021  بالدار البيضاء،)

تحت رقم1655.
ملخص قصد النشر
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SK LUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم
مقرها االجتماعي : 127 شارع 

املقاومة إقامة افة طابق 2
الشقة 22 الدار البيضاء

السجل التجاري 288805
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها.
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم مقسم كالتالي):

(: البطال) الدين  صالح  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)
السيد) (: الشركة) مسيري  ومواطن 

صالح الدين البطال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

8)فبراير)2021)تحت رقم)762225.
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CNIM BABCOCK MAROC
شركة مساهمة

رأسمالها : 20.023.100 درهم
املقر االجتماعي : الطريق الساحلية 

كم 12200 املحمدية
السجل التجاري : 13831

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
للمساهمين املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)

2020،)قرر):
 Stanislas السيد) استقالة 
كمتصرف) مسؤولياته  من  (ANCEL

ورئيس مجلس اإلدارة.
 Mohammed السيد) استقالة 
EL BOUNAAMANI)من مسؤولياته)

كمتصرف.
 Guillaume TURC تعيين السيد)
رقم) فرن�سي  سفر  جواز  )حامل 

12DF82520()كمتصرف.
 Régis RIVIERE السيد) تعيين 
رقم) فرن�سي  سفر  جواز  )حامل 

12CF05127()كمتصرف.
بمقت�سى اجتماع املجلس اإلداري)
،2020 أكتوبر) (28 بتاريخ)  املنعقد 

قرر):
 Guillaume TURC تعيين السيد)
رقم) فرن�سي  سفر  جواز  )حامل 

12DF82520()كرئيس مجلس.
 François(اإلدارة):)استقالة السيد
DARPAS)من مسؤولياته كمدير عام.

  Michael(VERGIN(تعيين السيد
رقم) اإلقامة  بطاقة  )حامل 

3110629L()كمدير عام لشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)18)فبراير)

2021)تحت الرقم)255.
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CANTOR ADVISORY S.A
شركة مجهولة

رأسمالها 2.500.000 درهم
املقر :  -10 9إقامة  أوشتار، شارع 
اإلمام العلو�سي – الدار البيضاء 
السجل التجاري عدد:  213577

تغيير  املقر االجتماعـي
استثنائي) محضر  بمقت�سى 
شركة) قررت  (18/12/2020 يوم)

CANTOR ADVISORY S.A
املعرفة بإسهاب أعاله ما يلي):

 10-: من) الشركة  مقر  تغيير  (-
اإلمام) شارع  أوشتار،) 9إقامة 
إلى شارع) الدار البيضاء) (– العلو�سي)
رقم) الطابق5) إقامة شهرزاد  سمية 

22))با مليي الدار البيضاء
)تغيير البند)2)للقانون األسا�سي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(: بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 

26/02/2021)تحت رقم).767598.
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 ALVI ALPHA VISION
 OPTIQUE ET AUDITION

S.A.R.L
محل رقم 29 شارع محمد زرقطوني 

جليز مراكش
إعالن تعديلي

سجل تجاري 85629.
الجمع) قرارات  محضر  بموجب 
املنعقد) للشركاء) االستثنائي  العام 

بتاريخ)09/02/2021)تقرر ما يلي:
اجتماعية) حصة  (250 تفويت) (-
وهيب) السيد  طرف  من  مملوكة 
حاك) ايت  السيدة  لفائدة  فيصل 
مؤرخ) عرفي  عقد  بواسطة  مونية 
و بذلك أصبح) (09/02/2021 بتاريخ)
رأسمال الشركة املحدد في)100.000 
حصة) (1000 ل) املقسمة  درهم 
100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

موزعة كما يلي:

مونية) حاك  ايت  السيدة 
,0050.000))درهم

 50.000 ( فيصل) وهيب  السيد 
درهم

املجموع)):)100.000)درهم
فيصل) وهيب  السيد  استقالة  (-
مونية) حاك  ايت  السيدة  وتعيين 
غير) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.
-)إلغاء)بعض أشطة الشركة وهي)

كاآلتي:
)مستشار في آالت السمع.

)عين اصطناعية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  التجارية 

25/02/2021)تحت رقم)121052.
لإلشارة و البيان
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NAMAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : 9، زنقة ضاية عوا

الدار البيضاء
RC N°222373

ICE : 000197773000076
IF : 40432875
في الدار البيضاء

للشريك) االستثنائي  لقرار  تبعا 
 2021 يناير) (18 بتاريخ) الوحيد 
املحدودة) املسوؤلية  ذات  للشركة 

للشريك الوحيد تقرر ما يلي):
الشخصية) معلوماته  تغيير 
مستوى) على  ومسير  وحيد  كشريك 

النظام األسا�سي من):
من) ديسيما،) أنطوان  السيد 
الساكن) (،1978 مواليد فاتح مار2)
في الدار البيضاء،)9،)شارع ضاية عوا)
حي السالم وحامل شهادة التسجيل

BK02865Z)إلى):
السيد أنطوان نايل أالن ديسيما،)
(،1978 مار2) فاتح  مواليد  من 
والساكن) الساكن في الدار البيضاء،)
بمقر إقامة زهري بشارع أحمد شاركي)
الدار) بوركون،) (3 شقة) (1 الطابق)
حامل) الجنسية،) مغربي  البيضاء،)

.BK702638(للبطاقة الوطنية رقم

تحيين النظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ فاتح) التجارية بالدار البيضاء)

مار2)2021)تحت رقم)767909.
ملخص قصد النشر
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 BODY FASHION

 ش.م .م

بيع الحق االجتماعي
استقالة املسير تعيين مسير جديد

تغيير اإلمضاء
تغيير الشكل القانوني للشركة

األسا�سي) القانون  بنود  تغيير 

للشركة

بتاريخ) العرفية  العقود  بمقت�سى 

قرر شركاء) (، بالرباط) (12-01-2021

BODY FASHION))«شركة) شركة)»)

محدودة املسؤولية ما يلي)):)

بيع الحق االجتماعي من طرف)) (-

السيد) و  االدري�سي  املكي  السيد 

عبدالحميد بودونت و السيد سعيد)

االدري�سي و السيد محمد بودونت و)

السيد محمد العصمي لفائدة السيد)

امليلودي املسناوي الذي يشمل)1000 

حصة كاملة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-

إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  ( من)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد

األوائل) املسيرين  استقالة  (-

امليلودي) السيد  تعيين  و  للشركة 

املسناوي مسيرا جديدا

-)تغيير امضاء)الشركة

االسا�سي) القانون  بنود  تعديل  (-

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

22/02/2021)تحت رقم)111308.
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 BATIMENT ROUGE شركة

BTP
SARL AU

وعنوان مقرها االجتماعي : تجزئة 

املسار بلمجاد رقم 95 الطابق األول 

مكتب 3 طريق أسفي كلم 5 مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

92573

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم) (2020 ديسمبر) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

1.000.000)درهم أي من)1.000.000 

حساب) (: عن طريق) (2.000.000 إلى)

الشريك الجاري.

بمراكش) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  (2021 يناير) (12 بتاريخ)

.119292
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 STE VEGA SOLAR
 SARL A.U

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مركز باب 

أنفا 3 زنقة باب املنصور العمارة 

2 الطابق 1 املكتب رقم 3 

الدارالبيضاء 20050 املغرب .

الرأسمال : رأسمال الشركة محدد 

في 100.000 درهم  ومقسم إلى 

1000 حصة اجتماعية من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة  

السجل التجاري : 5659

تغير تسمية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقتضیات 

واملسجل) (2020 ديسمبر) (28 بتاریخ)

يوم)27)يناير)2021 

إسم) تغیير  ( على) املصادقة  تمت 

شركة محدودة املسؤولیة:

تغيير اسم الشركة فيكا صالر) (-

أصبح) وبذلك  (، (VEGA SOLAR

اسم الشركة اآلن):)سيريوز للصناعة)

SYRIUS INDUSTRY؛
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باملحكم) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
في) (5659 رقم) ( تحت) (2021 فبراير)

السجل الزمني.
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 TECHNOLOGIE ET «

 » INDUSTRIE MEDICAL
ش. م. م

رأسمالها : 250.000 درهم.

املقر االجتماعي : 11 شارع عزيز 

الدور البالل 5 معاريف  

الدار البيضاء.

سجل تجاري عدد : 225509 

بمقت�سى عقد عرفي))منجز بتاريخ)

شركة) شركاء) قرر  (2021 يناير) (20 

 TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE  

MEDICAL))ش.م.م ما يلي):

)قبول بيع ألف و ومائتين وخمسين)

)1250()حصة اجتماعية مملوكة من)

الحق) عبد  لبونعيالت  السيد  طرف 

لفائدة السيد فاضل رشيد.

بونعيالت) السيد  استقالة  قبول 

من مهامه كمسير للشركة,

فاضل) السيد  قبول  و  تسمية 
تجديد) مع  مشارك  كمسير  رشيد 

كمسير) فاضل  العزيز  عبد  السيد 

مشارك في اإلدارة للشركة ملدة غير)

محدودة.

و بهذا تم))تغيير الفصول)6)،)7,)15 

و23)من القانون األسا�سي للشركة.

)تعديل القانون األسا�سي للشركة)

الجديدة) األحكام  مع  مالءمته  و 

 05.21 للقانون) ( املنظمة) للقوانين 

فبراير) (13 بتاريخ) (1-06-21 ظهير)

املعدل) ()1227 محرم) (15(  2006

املتعلق) (5.96 للقانون) املكمل  و 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة,

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (2021/02/25 بتاريخ) البيضاء)
رقم)767572.

مقتطف من أجل اإلشهار.
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 LES JARDINS DE

L’OUIDANE
الحر) التسيير  عقد  فسخ  تقرر 

 LESالشركة (: الطرفين) بين  املبرم 

JARDINS DE L'OUIDANE)ش.م.م.)

طرف) من  مسيرة  الوحيد،) الشريك 

السيد))بصفتها املكري املالك لألصل)

التجاري الكائن بمراكش،)بالد عمر و)

سيدي يوسف) محمدية،) (،3 براهيم)

ضيافة،) دار  في  املتمثل  و  علي.) بن 

التجاري تحت عدد) بالسجل  املقيد 

من جهة والشركة ش.م.م.) ( (23517

JMD EVENTS(ذات الشريك الوحيد 

 DELHAYE املسيرة من طرف السيد)

JEAN-MARC ROBERT A)و املسجلة)

بالسجل التجاري بمراكش تحت عدد)

105003،)بصفتها مسير حر من جهة)

أخرى.

قرر املتعاقدين أعاله فسخ عقد)

املبرم) التجاري  لألصل  الحر  التسيير 

املسجل) و  (2020 فبراير) (28 بتاريخ)

 2020 مار2) (6 تاريخ) في  بمراكش 

تحت البيانات التالية)):

 RE : 19881 ; OR : 17632 ;

Quittance(:(8583
التجاري) األصل  على  املنصوص 

بالد عمر و براهيم) الكائن بمراكش،)

3،)محمدية،)سيدي يوسف بن علي)

املتمثل في دار الضيافة.)

كراء)األصل التجاري املعني باألمر)

مفادها) لرسالة  تبعا  إلغائه  تم  قد 

من فاتح) فسخ العقد و ذلك ابتداء)

األصل) يصبح  بهذا  و  (2021 فبراير)

التجاري حرا.))
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 STE  ULTRA VIANDE شركة
 SARL

حي املسار رقم 850 مراكش

سجل تجاري 73881

العام االستثنائي)) الجمع  بموجب 

لشركة ذات) (2021 فبراير) (17 بتاريخ)

املسؤولية املحدودة تقرر):

استقالة السيد الرنقي السعيد) (-
و تعيين السيد تعيطيرة يونس مسيرا)

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03/03/2021 التجارية ملراكش يوم)

تحت رقم)121271.
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مس مديكال إيمجنينغ 
سوليسيون

 MIS-MEDICAL IMAGING 
 SOLUTIONS

 S.A.R.L
الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

  k29 املقر اإلجتماعي : إقامة الكريل
شقة رقم 2 الطابق رقم 3 شارع 

العراق مراكش.
رقم السجل التجاري 89287  

بمراكش 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي الذي تم عقده بمراكش)
2021)صادق شركاء) 20)يناير) بتاريخ)
إيمجنينغ) مديكال  مس  شـــركــــة 
على) ش.ذ.م.م.) سوليسيون.)

التعديالت التالية):)
(: إلى) االجتماعية  املقر  تحويل 
عمارة) (3 الطابق) (17 رقم) مكتب 
الصديق) بكر  أبو  زنقة  (21 لزيغونج)

واالدارسة جليز مراكش.
القانون األسا�سي املعدل.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
2021)و ذلك تحت) فبراير) (22 بتاريخ)

رقم)120857.
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 STE STONE WORK
  INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 100.000 درهم

السجل التجاري 72851 رقم
العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
 02/01/2021 االستثنائي املؤرخ ب)

قرر الشركاء)ما يلي):

تفويت جميع حصص السيدة) (-
مازن ليلى أي)290)حصة بقيمة)100 
درهم للحصة الواحدة لصالح السيد)

بن العربية سيف الدين.)))))))))))
-)تغيير الشكل القانوني من شركة)
إلى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 
بمساهم) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
بإضافة) الشركة  تمديد غرض  (-
 NEGOCE GENERAL(النشاط التالي
من) للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
أبواب) ( إقامة) (31 القديم) العنوان 
إلى) مراكش  مبروكة  ك  عمارة  جليز 
العنوان الجديد رقم)106)مكتب رقم)

2)شطر الشريفية احواز مراكش.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 22/02/2021 التجارية بمراكش ب)

تحت الرقم)120975.
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 SOCIETE POUR
 LE TOURISME

 INTERNATIONAL AU
MAROC

SOTIM
شركة مساهمة

رأ2 مالها 70.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : بأكادير – شارع 

محمد الخامس 
رفع رأ2 املال إلى 150.000.000 

درهم
غير) العامة  الجمعية  قررت 

العادية في)8)فبراير)2021 :
-)زيادة رأ2 املال من)70.000.000 
بواقع) درهم  (150.000.000 إلى)
اقتبا2 جزئي من فائض إعادة تقييم)

قيمة أرا�سي الشركة.
مقابل) سهم  ألف  (800 إنشاء) (-

100)درهم لكل منها.
وبذلك عدلت مقتضيات الفصل)

8)من القانون األسا�سي.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (– (II
التجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 
2021)تحت) ( 3)مار2) بأكــادير بتاريخ)

رقم))98527. 
172 P
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TOXINEL
SARL AU
 توكسينيل

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها 10.000 درهم
املقر االجتماعي : زاوية  زنقة جاهد 
وشارع الحسن الثاني عمارة اوباها, 

شقة رقم 3 املحمدية
تفويت حصص اجتماعية

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 2020 ديسمبر) (30 بتاريخ) املنعقد 
 TOXINEL SARL لشركة توكسينيل)

AU)ش.م.م.ش.و ما يلي):
حصة) (50 تفويت) على  املوافقة 
ابراهيم) للسيد  مملوكة  اجتماعية 

عسري لفائدة السيد مروان عسري
تغيير الشكل القانوني من شركة)
محدودة املسؤولية)SARL))الى شركة)
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

SARLAU(وحيد
عسري) مروان  السيد  تعيين 
كمسير وحيد للشركة ملدة غير محددة
جميع العقود املصرفية والتجارية)
الشريك) طرف  من  توقع  للشركة 
واملسير الوحيد السيد مروان عسري)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) للمحكمة  الضبط 
تحت) (2021 فبراير) (18 باملحمدية،)

رقم)252.
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 Compta(vision

29,)زنقة ليل إقامة ربيعة)

الصخور السوداء)الدار البيضاء

SOCIETE RUBBER PLASTIC
SARL AU 

 تغيير اسم املؤسسة
بموجب التجمع العام االستثنائي)
 SWALLOW«(لشريك الوحيد لشركة
املنعقد) (»TUBES INDUSTRIE
يناير) (15 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
ومقرها) ( (100.000 رأسمالها) (,2021
 122 االجتماعي كائن بالدار البيضاء)
اقامة جوهرة) شارع محمد سميحة 
 .6 الطابق) (35 رقم) سمبحة  محمد 

تقرر ما يلي):

 SOCIETE (: تغيير اسم املؤسسة)

RUBBER PLASTIC

تجديد و تحديث القانون األسا�سي)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (768192 تحت رقم) البيضاء)

02)مار2)2021.

للنشر و اإليداع

Compta(vision(sarl

174 P

LES RESIDENCES D’OR
SARL

رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : وجدة، تجزئة 

تزاغين طريق العونية رقم 3

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2021)وهب السيد حدوش) 26)يناير)

5000)حصة اجتماعية بقيمة) أيوب)

الشركة) في  يملكها  التي  درهم  (100

املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

(،LES RESIDENCES D’OR SARL
1.000.000)درهم،)مقرها) رأسمالها):)

تزاغين) نجزئة  وجدة،) (: االجتماعي)

لفائدة) وذلك  (3 رقم) العونية  طريق 

السيد حدوش خالد.

العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 

يناير) (26 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

الشركة) في  الشركاء) قرر  (،2021

املذكورة أعاله ما يلي):

أيوب) حدوش  والسيد  انسحاب 

نهائيا من الشركة.

تعيين السيد حدوش خالد كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة مع)

لتمثيل) الصالحيات  كامل  تخويله 

الشركة.

شركة) من  الشركة  إطار  تحويل 

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد.

جديد) أسا�سي  نظام  اعتماد 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ (،705 رقم) تحت   بوجدة 

25)فبراير)2021.
للخالصة واإلشارة
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 SOCOCHARK
SARL

رأسمالها : 8.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : وجدة، حي السالم 

ب 1 رقم 172 طريق عين بني مطهر

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

2021)وهب السيد حدوش) 26)يناير)

اجتماعية) حصة  (20.000 أيوب)

في) يملكها  التي  درهم  (100 بقيمة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
راسمالها) (SOCOCHARK املسماة)

مقرها) والكائن  درهم  (8.000.000

 1 ب) السالم  حي  بوجدة  االجتماعي 
رقم)172)طريق عين بني مطهر وذلك)

لفائدة السيد حدوش خالد.

العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 

يناير) (26 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

الشركة) في  الشركاء) قرر  (،2021

املذكورة أعاله ما يلي):

أيوب) حدوش  والسيد  انسحاب 

نهائيا من الشركة.

تعيين السيد حدوش خالد كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة مع)

لتمثيل) الصالحيات  كامل  تخويله 

الشركة.

شركة) من  الشركة  إطار  تحويل 

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد.

جديد) أسا�سي  نظام  اعتماد 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ (،702 رقم) تحت   بوجدة 

25)فبراير)2021.
للخالصة واإلشارة
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ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشارة القانونية والجبائية)

محاسب معتمد من طرف الدولة

)))))))الهاتف:)55-20-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

 PEINIERE LES TROIS

PALMIERS
بنيير لي طروا بامليير

 دار السايح سيدي حجاج واد حصار 

تيت مليل البيضاء

السجل التجاري عدد 136.651

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

في) املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

بمقرها) واملنعقد  (09/02/2021

االجتماعي تقرر ما يلي:)

السعدية) ( قبول استقالة املسيرة)

سبيعي برائها اإلبراء)التام.

حل الشركة بصفة مسبقة ألوانها.

تعيين السيدة)))السعدية سبيعي،)

الشريك الوحيد،))كمصفية للشركة)

هدا) في  الصالحيات  كافة  ومنحها 

الصدد.

املذكور) االجتماعي  املقر  تعيين 

اعاله كمقر لتصفية الشركة.

)))تم اإليداع القانوني للمحضرين)

بتاريخ) بالـمحكمة التجارية بالبيضاء)

02/03/2021)تحت رقم)768.599.
مقتطف و بيان)
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 CASABLANCA FUTURE  

CITIES
 انحالل الشركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

قرر) بالبيضاء،) ( (13-11-2020

لشركة))) ( االستثنائي) العام  الجمع 

 CASABLANCA FUTURE CITIES

رأسمالها)) املسؤولية  شركة محدودة 

االجتماعي)))) مقرها  درهم  (10.000

شارع يعقوب املنصور عمارة سكوير)

البيضاء) الدار  (،2 رقم) (1 الطابق) ه 

التالي):
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النهائي) واإلغالق  التصفية 

 CASABLANCA FUTURE«(((لشركة

.»CITIES

املكلف) الشخص  تسمية 

بالتصفية السيد سلوى ميكو.

شارع) (: التصفية) مقر  تحديد 

ه) سكوير  عمارة  املنصور  يعقوب 
الطابق)1)رقم)2)،)الدار البيضاء.))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

18-02- في) البيضاء) بالدار  التجارية 

2021)تحث رقم)766395.              

178 P

KENZA VISION
SARL AU

المؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر) (19/02/2021 بتاريخ) بالبيضاء)

الشريك الوحيد):

املتوقعة) التصفية  (: الغرض)

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 مار2) (2 يوم) بالبيضاء)

بالسجل) واملقيد  (768579 الرقم)

التجاري تحت رقم)219205.
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COTRASSE IMMO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

وشريك وحيد

شركة في طور الفسخ 
الجمع العام االستثنائي للشريك)

للشركة) الوحيد  للشريك  الوحيد 

COTRASSE IMMO)ش.م.م)-)ش.و،)

في تاريخ)5)مار2)2020)قرر ما يلي):

الفسخ االستباقي للشركة بسبب)

املالي،) الطابق  ذات  الصعوبات 

التجاري واإلداري.

والشريك) املسير  باعتباره 

مصطفى،) فتحي  السيد  الوحيد،)

بتاريخ املزداد  الجنسية،)  مغربي 

الوطنية) البطاقة  (،1955 يونيو) (13
الشركة) مصف  هو  (B57602 رقم)

COTRASSE IMMO)ش.م.م)-)ش.و.

ساحة) (17 (: هو) التصفية  مقر 

باستور،)إقامة باستور بويلد،)الطابق)

املعاريف،) (،5 رقم) شقة  الساد2،)

الدار البيضاء.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم) البيضاء،) بالدار  التجارية 

737038،)بتاريخ)22)يونيو)2020.

180 P

شركة سنيطكس
ش.م.م

رأسمالها 100.000 درهما 

السجل التجاري رقم 77235

مقرها االجتماعي : الرقم 72 شارع 

وادي الذهب جميله 5 الدار البيضاء

تبعا ملداوالت الجمع الغير العادي)

بتاريخ)15/10/2012)قررا لشركاء)ما)

يلي):)حل الشركة قبل األوان،)تعيين)

مغربي) عبدالرحيم،) آمهاش  السيد 

تحديد) الجنسية،)كمصفي للشركة،)

شارع وادي) (72 مقر التصفية الرقم)

الذهب جميله)5)الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) الدار  التجارية 

15/11/2012)تحت رقم)511102.
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DBS’PHARMA
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسمالها  100.000 درهم

املقر االجتماعي : 61 شارع 

لالالياقوت، مصطفى املعاني

 رقم 85 الطابق الثاني، مركز رياض، 

الدار البيضاء 

RC : 423923

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

(،22/12/2020 بتاريخ) بالبيضاء)

لشركة) الواحد  الشريك  قرر 

محدودة) شركة  (،DBS’PHARMA

الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

)ما يلي):

تصفية الشركة.

تعيين السيدة مريم) قرر الشركاء)
دخش الحاملة للبطاقة الوطنية رقم))

AA27673)للقيام بالتصفية.
مكرر زنقة) (1 (: مقر التصفية هو)

باكستان رقم)2)مرسا الرباط.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ( (.23/02/2021 في) بالبيضاء)

عدد)766991.
182 P

SIDMATEL SERVICE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

الحل املسبق للشركة
املقر الرئي�سي : املحمدية شارع 

املختار السو�سي السعادة رقم 151 
العالية 

الجمع) قرارات  محضر  بمقت�سى 
املؤرخ) للشركة  االستثنائي  العام 
بتاريخ))) واملسجل  (30/01/2021 في)

19/02/2021)تقرر ما يلي):)
 AU  SIDMATEL الشركة) قفل 

.SERVICE  SARL
تعيين السيد دردار عادل بطاقته)
كمصفي) (A796726 رقم) الوطنية 

للشركة.
املحمدية) (: الرئي�سي) املقر  تعيين 
شارع املختار السو�سي السعادة رقم)
151)العالية كمقر لتصفية الشركة.

بالـمحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 
 523 رقم) تحت  (22/02/2021
 26083 رقم) التجاري  السجل 

املحمدية.
مقتطف و بيان)

183 P

STE PROMO
ش.م.م بشريك وحيد

تفويت حصص اجتماعية
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
فوت السيد سعد) (2021 فبراير) (15
فياض للسيدة هند الكراب مجموع

 1000 أي) يملكها  التي  الحصص  (

 STE شركة) في  اجتماعية  حصة 

مسؤولية) ذات  شركة  (PROMO

محدودة بشريك وحيد.

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2021)قررت السيدة هند) 15)فبراير)

لشركة) الوحيدة  الشريكة  الكراب 

STE PROMO)ما يلي):

تفويت) عملية  على  املصادقة 

السالفة) االجتماعية  الحصص 

الذكر.

مالحظة أن الحصص االجتماعية)

أصبحت) الشركة  لرأسمال  املكونة 

كلها في حوزة السيدة هند الكراب.

السيدة هند الكراب)1000)حصة.

فياض) سعد  السيد  احتفاظ 

بمهامه كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

2021)تحت) 3)مار2) البيضاء)بتاريخ)

رقم)768399.
من أجل الخالصة واإلشهار

التسيير

184 P

AL JAOUHARA AZARKAA

 POUR LES SERVICES

FINANCIERES
SARL

   تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بمدينة) ومسجل  (18/02/2021

ذات) شركة  تأسيس  تم  شفشاون،)

مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي):

 AL JAOUHARA« ( ( (: ( التسمية.) (

 AZARKAA POUR LES SERVICES

FINANCIERES«(SARL

رأسمالها قدره):)100.000)درهم.

شارع املغرب) (: ( مقرها االجتماعي)

)الحي االداري) العربي تجزئة الكموني)

شفشاون.
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من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.

املوضوع):

وسيط).

تحويل األموال.

والصرف) املالية  الخدمات 

اليدوي.

الرأسمال االجتماعي و الشركاء))):

حدد في)100.000)درهم،)مقسمة)

موزعة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

على الشكل التالي):

الحامل) ( السيد منصف الكموني)

لبطاقة التعريف الوطنية رقم ل 2)

شارع) الساكن  مغربي،) (،222921

املغرب العربي الحي االداري شفشاون)

يمتلك)320))حصة اجتماعية.

الحامل) ( الكموني) محمد  السيد 

ل) رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

شارع) الساكن  مغربي،) (،95592

الحي) ( املغرب العربي تجزئة الكموني)

االداري شفشاون يمتلك)330))حصة)

اجتماعية.

الحاملة) ( الشبلي) فائزة  السيدة 

ل) رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

شارع) الساكنة  مغربية،) (،180969

الحي) ( املغرب العربي تجزئة الكموني)

االداري شفشاون يمتلك)330))حصة)

اجتماعية.))))))))

السيد) ( تعيين) تم  (: التسيير)

منصف الكموني مسيرا للشركة))ملدة)

غير محدودة.

األرباح):)كلها لفائدة الشركاء،)بعد)

نقص املدخرات القانونية)5%.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير و تنتهي في)31)ديسمبر))من)

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاريخ التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 26/02/2021 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)23/2021.

185 P

STE LHL INVEST
SARL-AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها االجتماعي : 100.000 
درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2021)بمكنا2 تم تأسيس) يناير) (28
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد والتي تتميز بما يلي):
 STE LHL INVEST (: التسمية)

.SARL-AU
االستغالل) (: الشركة) موضوع 

الزراعي.
املولى) مجمع  (: االجتماعي) املقر 
إسماعيل العمارة)6)الشقة)9)املدينة)

الجديدة مكنا2.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.
حفصة مديود)1000)حصة.

حفصة) (: التسيير) في مهمة  يعين 
مديود.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
رقم السجل التجاري):)52297.

باملركز) تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ بمكنا2  لالستثمار   الجهوي 

2)مار2)2021.
186 P

REVËTE LAND
SARL AU

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2021 يناير) (12 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي):

الزليج) والبالط،) الرخام  تسويق 
املنتجات) الدهانات،) املغربي،)
ورق الجدران،) الجرانيت،) الصحية،)

الباركيه.

األرضيات) تغطية  أعمال  جميع 

املباني،) أسقف  والجدران،)

الفسيفساء،)الزليج املغربي،)الدهان،)

األسقف،) لوازم املنتجات الصحية،)

الخزف) الجدران،) ورق  الجرانيت،)

والباركيه.

تغليف الواجهات.

املنتجات) كافة  وتصدير  استيراد 

املذكورة في املوضوع.

يمكن ممارسة النشاط في املغرب)

وفي الخارج،)سواء)لحسابه الخاص أو)

نيابة عن أطراف ثالثة.

املعامالت) جميع  أعم،) وبصورة 

بشكل) املتلعقة  واملالية  التجارية 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)

إلى) تف�سي  أن  يحتمل  التي  أو  أعاله 

تحقيقها وتطويرها.

أر�سي،) بالط  ووضع  تركيب 
املنتجات) لوازم  مغربي،) زليج  رخام،)

ورق) باركيه،) جرانيت،) الصحية،)

الجدران.

وتركيب) وصيانة  بيع  شراء)

املنتجات الصحية.

جميع أعمال الدهانات الداخلية)

والجدران) واألرضيات  والخارجية 

والسقف.

أنواع) جميع  وتركيب  وبيع  شراء)

وأملنيوم) وخشب  )جبص  القواطع)

وزجاج(.

تركيب وصيانة موانع التسرب.
درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

حصة) (100 السيد لغشيم عمار)

من فئة)100.

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.

 26 املقر):)شارع عقبة عمارة رقم)

شقة رقم)30)أكدال الرباط.

املسير):)لغشيم محمد.
التجاري):) بالسجل  التقييد  رقم 
يناير) (12 بتاريخ) الرباط  (128801

.2021
187 P

ATLANTIQUE BATTERIE
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الوحيد) املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم) (2021 مار2) فاتح  بتاريخ 
 ATLANTIQUE BATTERIE شركة)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) البالغ  وحيد،) بمساهم 
(: مقرها) والكائن  درهم  (100.000

شارع الحزام،)العيون،)تقرر):
1000)حصة وهي مجموع) تفويت)
الحصص السيد إسماعيل الكنتاوي)
الخليل) إبراهيم  السيد  لفائدة 

الكنتاوي.
الخليل) إبراهيم  السيد  تعيين 

الكنتاوي كمسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 مار2) (2 بتاريخ)

.2021/660
188 P

STE WINDRA TRAVAUX
ش.م.م.

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : مدينة الوحدة بلوك C رقم 

721 العيون
تعديل قانوني

 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
من) املصادقة  تمت  (2021 فبراير)
 WINDRA شركة) الشركاء) طرف 

TRAVAUX)على ما يلي):
تفويت حصص اجتماعية):

تم تفويت)320)حصة بقيمة)100 
درهم للواحدة كما يلي):

بنعي�سى) السيد  من  حصة  (170
أحمد لصالح السيد بنعي�سى محمد.

بنعي�سى) السيد  من  حصة  (170
أحمد لصالح السيد بنعي�سى سعيد.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
8)مار2)2021)تحت رقم)2021/723.
189 P

STE NAJMA ZAHRAA
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : زنقة الزرقطوني الرقم 12 
شارع النقيب ميلود الخلوفي حي 

الفداء العيون
تعديل قانوني

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراير) ( (11 بتاريخ)

املصادقة على ما يلي):
الحل املسبق للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ)5 

مار2)2021)تحت رقم)2021/698.
190 P

 STE L’EXPERT MAROC
NETTOYAGE

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشريك) قرر  (2020 أكتوبر) (19

الوحيد في الشركة ما يلي):
شارع) (،1 (: تغيير مقر الشركة إلى)
الفضيلة،)املنطقة الصناعية ح.ي.م,)

الرباط.
األسا�سي) القانون  في  تعديالت 

للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
 2 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

مار2)2021)تحت رقم)111178.
مقتطف وبيان

191 P

شركة ب ج إ ترافو
السجل التجاري 117713

ش.م.م.
رأسمالها : 2.000.000  درهم

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 
العام االستثنائي يوم)26)يونيو)2020 
واملسجل بتاريخ)8)يوليو)2020)تم من)

خالله اتخاذ القرار اآلتي):

من) الشركة  رأسمال  من  الزيادة 

 2.000.000 إلى) درهم  (100.000

درهم مقسمة إلى)20.000)حصة من)

فئة)100)درهم كليا):

(: بنبراهيم) جواد  السيد 

2.000.000)درهم.

 20.000 (: بنبراهيم) السيد جواد 

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)2089.

192 P

شركة أراب جيم
السجل التجاري 116865

ش.م.م.
رأسمالها : 2.000.000  درهم

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

العام االستثنائي يوم)26)يونيو)2020 

واملسجل بتاريخ)8)يوليو)2020)تم من)

خالله اتخاذ القرار اآلتي):

من) الشركة  رأسمال  من  الزيادة 

 2.000.000 إلى) درهم  (100.000

درهم مقسمة إلى)20.000)حصة من)

فئة)100)درهم كليا):

(: بنبراهيم) جواد  السيد 

2.000.000)درهم.

 20.000 (: بنبراهيم) السيد جواد 

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)2090.

193P

STE LAFKAIHI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأ2 مال الشركة : 100.000 درهم

زردال الغربية بوقنادل سال

بمقت�سى عقد عرفي حرر يوم)15 

بسال تم تأسيس شركة) (2021 يناير)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

 STE LAFKAIHI (: التسمية)

.SERVICES

نقل البضائع عن طريق) (: الهدف)

املعتمدة) حمولتها  التي  السيارات 

النقل) (- طنا) (15 تساوي أو تزيد عن)

إنشاءات) أو  أعمال  (- الحضري)

متنوعة.

 100.000 (: الشركة) مال  رأ2 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

مقسمة كاآلتي):

(: الفقيهي) السالم  عبد  السيد 

1000)حصة.

الغربية) زردال  (: االجتماعي) املقر 

بوقنادل سال.

التسيير):)عبد السالم الفقيهي.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

.33067
بمثابة مقتطف وبيان

194 P

STE ATCHANA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأ2 مال الشركة : 100.000 درهم

رقم 7 شارع داليا حي الشيخ املفضل 

سال

 9 بمقت�سى عقد عرفي حرر يوم)

فبراير)2021)بسال تم تأسيس شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

 STE ATCHANA (: التسمية)

.TRANSPORT

نقل البضائع عن طريق) (: الهدف)

املعتمدة) حمولتها  التي  السيارات 

النقل) (- طنا) (15 تساوي أو تزيد عن)

إنشاءات) أو  أعمال  (- الحضري)

التجارية) العمليات  إدارة  (- متنوعة)

للعمليات) الزراعية  أو  الصناعية  أو 

الخدمية أو الزراعية.

 100.000 (: الشركة) مال  رأ2 

حصة من) (1000 درهلم مقسمة إلى)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة)):

السيد سعد لبحر):)1000)حصة.

املقر االجتماعي):)رقم)7)شارع داليا)

حي الشيخ املفضل سال.

التسيير):)سعد لبحر.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

 25 في) بسال  االبتدائية  باملحكمة 

فبراير)2021)تحت رقم)35982.
بمثابة مقتطف وبيان

195 P

STE ASTRAKHAL TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بتمارة،) (2020 نوفمبر)

التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 STE ASTRAKHAL (: التسمية)

.TRAVAUX SARL AU

(- سباك) (: االجتماعي) الهدف 

تركيبات) مقاول  (- بناء) كهربائي 

متساوي الحرارة،) للتدفئة،) صحية،)

عزل حراري أو دخان صناعي.

سيدي) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

العربي رقم)990)عين العودة)-)تمارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

10000)حصة من) درهم مقسمة إلى)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

السيد خالد زروق):)1000)حصة.

التسيير):)السيد خالد زروق.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

 25 في) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

فبراير)2021)تحت رقم)132191.

196 P
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STE EPILAB
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

تمت) (2021 مار2) (8 يوم) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):

.STE EPILAB(:(التسمية

بشكل) الشعر  إزالة  (: الهدف)

بيع) التدليك،) التخسيس،) نهائي،)

مستحضرات التجميل.
شارع األشعري) (: املقر االجتماعي)

العمارة)12)الشقة)2)أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

السيدة مليكة أباتراب والسيدة زينب)

بنيس.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

2)-))تم اإليداع القانوني وتسجيل)

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

مار2) (8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)150073.

198 P

STE LA DIVA BY MY

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

تمت) (2021 مار2) (8 يوم) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):

.STE LA DIVA BY MY(:(التسمية

جاهزة،) مالبس  بيع  (: الهدف)

استيراد وتصدير،)تنظيم الحفالت.
شارع األشعري) (: املقر االجتماعي)

العمارة)12)الشقة)2)أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

السيدة مريم اسديري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

2)-))تم اإليداع القانوني وتسجيل)

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

مار2) (8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)150071.

199 P

STE WORLD VICTORIA
SARL AU

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

بسال قد تم تأسيس) (2020 سبتمبر)

شركة تحمل الخصائص التالية):

 STE WORLD (: التسمية)

.VICTORIA SARL AU

الهدف االجتماعي):)مقهى.

مطعم بثمن ثابت.

تاجر.

ألف درهم) (100.000 (: رأ2 املال)

100)درهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)

للحصة.

 1000 (: اآلنسة انتصار نعمة هللا)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

إقامة أبواب) (6 (: املقر االجتماعي)

الطابق األر�سي) (GH6-8C10 النصر)

عمارة رقم)8)محل رقم)10)شارع ابن)

الهيثم العيايدة سال.

التسيير):)اآلنسة انتصار نعمة هللا)

واآلنسة مالك نعمة هللا.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

ديسمبر) (7 بتاريخ) (32281 في) بسال 

.2020

200 P

STE SOTRELAS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع) قرر  بسال  (2020 نوفمبر) (30

 SOTRELAS(العام االستثنائي لشركة

SARL AU)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

عمارة) (M1 من ممر مراكش منطقة)

الطابق الثالث سال) (29 شقة رقم) (2

 2 املعمورة) إقامة  (29 إلى) الجديدة 

هالل) أوالد  (02 شقة) (2A الشطر)

حصين سال الجديدة سال.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

فبراير) (15 بتاريخ) (36001 في) بسال 

.2021

201 P

STE MANOBRA
SARL

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

بسال قد تم تأسيس) (2020 سبتمبر)

شركة تحمل الخصائص التالية):

 STE MANOBRA (: التسمية)

.SARL

الهدف االجتماعي):

مقاول األشغال املتنوعة في البناء..

مقاول في التنظيف أمام املتاجر)

والعمارات.

ألف درهم) (100.000 (: رأ2 املال)

100)درهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)

للحصة.

السيد محمد واعزيز):)500)حصة.

 500 (: الغيساني) أمينة  السيدة 

حصة.

ىمن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

شارع) (57 رقم) (: االجتماعي) املقر 

افريقيا حي الصفاء)القرية سال.

التسيير):)السيد محمد واعزيز.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بسال)32919)بتاريخ)11)فبراير)2020.

202 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ.م.م.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم

مقرها االجتماعي):)شارع الحسن الثاني،)عمارة)

البنك املغربي للتجارة الخارجية،)مكتب رقم)

9)الناظور

2.ت):)5215

STE ARRAGHRAGHI TRANS
SARL AU

رأسمال الشركة : 250.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي ضرضورة 

سلوان - الناظور

2.ت : 20329

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

 ARRAGHRAGHI TRANS لشركة)

SARL AU)بتاريخ)17)فبراير)2021)تم)

ما يلي):

إلى) االجتماعي  املقر  تحويل 

العنوان التالي):)حي بدريون رقم)2228 

اجزناية،)طنجة.
القانون) من  (2 البند) تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (5 بتاريخ) بالناظور  االبتدائية 

2021)تحت رقم)292.

203 P

STE BENKAR NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 08 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان - 

الرباط

السجل التجاري رقم 129967 

الرباط

تأسيس
بتاريخ حرر  عرفي  لعقد   تبعا 

تم تأسيس شركة) (2021 يناير) (12  

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مواصفاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.BENKAR NEGOCE
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الهدف االجتماعي):)توزيع منتجات)
غذائية)-)تفاوض.

شقة) (30 عمارة) (: املقر االجتماعي)
08)زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان)

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

السجل التجاري.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.
عبد) السيد  (: الرأسمال) توزيع 
قام) وحيد  شريك  بنكار،) الفتاح 
بإيداع تقدمة نقدية بقيمة)100.000 

درهم.
عبد) السيد  (: الوحيد) الشريك 
الفتاح بنكار،)مغربي الجنسية،)مزداد)
(،1989 أكتوبر) (31 بتاريخ) بالرباط 
قاطن ببلوك ت ج رقم)26)حي الرجاء)
في هللا ح ي م الرباط،)حامل للبطاقة)

.AA2395(الوطنية للتعريف رقم
الفتاح) عبد  السيد  (: التسيير)
مزداد) الجنسية،) مغربي  بنكار،)
(،1989 أكتوبر) (31 بتاريخ) بالرباط 
قاطن ببلوك ت ج رقم)26)حي الرجاء)
في هللا ح ي م الرباط،)حامل للبطاقة)
الوطنية للتعريف رقم)AA2395)عين)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجاري  بالسجل  الشركة 
مار2) (3 بتاريخ) (129967 تحت رقم)

.2021
من أجل النشر واإلشهار

التسيير

204 P

STE HOLDING BELZOURI
SARL

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2021 فبراير) (22 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
التعبئة) (: االجتماعي) الهدف 
لجميع) والتوزيع  واإلمداد  والتغليف 
أنواع املنتجات أي نشاط لبيع وشراء)

واستيراد وتصدير أي بضاعة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)1000 

درهم للحصة الواحدة.

السيد مهدي املزوري):)50)حصة.

السيد علي بلحاج):)50)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 فال ولدعمير) (28 (: املقر)

أكدال)-)الرباك.

(- املزوري) مهدي  السيد  (: املسير)

السيد علي بلحاج.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

150079)املحكمة التجارية بالرباط.

205 P

STE WIN SURE

SARL

بتاريخ) املؤرخ  املحضر  بموجب 

قرر الجمع العام) (2020 نوفمبر) (11

االستثنائي لشركاء)شركة وين سورف)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ألف) عشرة  (100.000 رأسمالها)

ح) (2 أمل) (271 درهما والكائن برقم)

التالية) ي م الرباط اتخاذ القرارات 

بالترا�سي واإلجماع):

والودي) اإلرادي  املسبق  الفسخ 

للشركة.

عادل) السيد  (: املصفي) تعيين 

دركول.

املقر) في  التصفية  مقر  تحديد 

الحالي للشركة الكائن برقم)271)أمل)

2)ح ي م الرباط ح ي م الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2021 فبراير) (8 بالرباط) التجارية 

تحت رقم)110867.

206 P

 STE SIEMENS BUSINESS
SERVICES

ETABLISSEMENT STABLE
سيمانس بيزنس سرفيسز - مؤسسة 

قارة
مقره االجتماعي : زاوية أبو دير وابن 

سينا أكدال - الرباط
السجل التجاري : الرباط رقم 

51913
غلق مكتب الربط

لشركة) الوكيلين  قرار  بمقت�سى 
ذات) اكتينجيلشرافت  سيمانس 
 SIEMENS األملاني) القانون 
الصادر) (،AKTIENGESELLSCHAFT
بتاريخ)22)سبتمبر)2020)تقرر ما يلي):
باملغرب) القارة  املؤسسة  غلق 

شركة سيمانس بيزنيس سرفيسز.
القارة) املؤسسة  على  التشطيب 
وجدول) التجاري  السجل  من 

الضرائب بالدار البيضاء.
املؤسسة) مدير  صالحيات  إنهاء)
 Mr.King(2القارة السيد كينغ نيكوال

.Nicolas
تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
للرباط) التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم) تحت  (2021 فبراير) (22 بتاريخ)

.111260
للخالصة والبيان

الوكيل

207 P

شركة موباك ماروك
MUBAK MAROC

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : 11، شارع 
الوحدة، إقامة اإلمام علي، الشقة 

رقم 2 -  الدار البيضاء
رأسمالها : 500.000 درهم

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 
210625

بيع األسهم
استقالة مسير

وتحيين القوانين األساسية
الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 
ماروك) موباك  لشركة  الوحيد 
 MUBAK MAROC SARL AU
بتاريخ) الشركة  بمقر   املنعقد 

29)ديسمبر)2020)تقرر ما يلي):

بيع أسهم شركة ميركامويبلي أروبا)

 MERKAMEUBLE مساهمة) شركة 

شركة) لصالح  (EUROPA SA

محدودة) شركة  موباك  فرانكيسيا 

 FRANQUICIA MUBAK املسؤولية)

.SOCIEDAD LIMITADA

خوسيه) السيد  استقالة 

 Mr أملاجرو) كازانوفا  أنطونيو 

 JOSE ANTONIO CASANOVA

ALMAGRO)من مهامه كمسير وإبراء)

ذمته.

التعديل املالزم للقانون األسا�سي

تحيين القوانين األساسية.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 

 2021 فبراير) (25 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)767293.
للخالصة والبيان

املسير

208 P

شركة أ و ط س موروكو 

نيتووركس
ETC MOROCCO NETWORKS

شركة مساهمة

مع مجلس إدارة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)

تم) (2021 يناير) (13 بتاريخ) البيضاء)

لشركة) األساسية  القوانين  وضع 

مساهمة باملواصفات التالية):

الشكل القانوني):)شركة مساهمة.

أ) شركة  (: االجتماعية) التسمية 

 ETC نيتووركس) موروكو   2 ط  و 

.MOROCCO NETWORKS

بيع،) شراء،) (: االجتماعي) الهدف 

السلكية) االتصال  مواد  توزيع 

االتصال،) فيديو  والالسلكية،)

والتكنولوجية) والكهربائية 

واملعلوماتية واألجهزة املنزلية.
املقر االجتماعي):)11)زنقة الوحدة)

إقامة اإلمام علي،)شقة رقم)2)-))الدار)

البيضاء.
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تم تحديد رأ2 املال) (: الرأسمال)

إلى) مقسم  درهم  (300.000 بمبلغ)

بقيمة) عادي  سهم  (300 ثالثمائة)

للسهم) درهم  (1000 ألف) إسمية 

الواحد محررة كليا تمثل مساهمات)

نقدية مرقمة من)1)إلى)300.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري إال إذا)

تم حلها أو تمديدها.

تم) لقد  (: اإلدارة) مجلس  أعضاء)

أسماؤهم) التالية  األعضاء) تعيين 

كأعضاء)ألول مجلس إدارة ملدة ثالث)

3)سنوات.

إ)  2  2 ل  فينونسيير  شركة 

 STE مبسطة) بأسهم  شركة   2 إ 

ذات) (FINANCIERE LCCIS SAS

بالسجل) مسجلة  الفرن�سي  القانون 

بحي) الكائنة  لبونتوا2  التجاري 

أرتزنال دي ألويط أوبون تحت رقم)

.811200373

إ) إ   2  2 ل  فينونسيير  شركة 

 STE مبسطة) بأسهم  شركة  (2 (2

ذات) (FINANCIERE LCCIS2 SAS

بالسجل) مسجلة  الفرن�سي  القانون 

بحي) الكائنة  لبونتوا2  التجاري 

تحت) أوبون  ألويط  دي  أرتزنال 

 EURO شركة) (- (811200373 رقم)

TECHNO COM ETS SAS،)بموجب)

 RCS(القانون الفرن�سي،)مسجلة لدى

من بونتواز تحت رقم)831009251.

 Mr سارداي) مانيو  السيد 

فرن�سي) ( (MATHIEU SARDAY

 AF097817(الجنسية جواز سفر رقم

الساكن ب)265)شارع سانت دينيس،)

باريس فرنسا.

املدقق القانوني):)تم تعيين شركة)

ممثلة بالسيدة) (DELOITTE AUDIT

أو مدقق حسابات) سكينة بنسودة،)

ملدة سنة واحدة.

املسيرون االجتماعيون):

اإلدارة) مجلس  محضر  بموجب 

بتاريخ)25)يناير)2021)تم تعيين):

الرئيس املدير العام):)السيد ماتيو)
 Mr.( MATHIEU( SARDAY سارداي)
يناير) (28 في) ولد  الجنسية  فرن�سي 
 AF 7097817 1982)جواز سفر رقم)
دوني،) شارع سان  (265 ب) الساكن 

باريس)-)فرنسا.
ستيفان) السيد  (: العام) املدير 
 Mr( STEPHAN كيميسيان)
الجنسية،) فرن�سي  (KEMISIAN
جواز) (،1968 ديسمبر) (31 في) ولد 
الساكن) (،12AR29190 رقم) سفر 
 CHEMIN DU مينيستريل) بشومان 

MENESTREL 290)باندول فرنسا.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى آخر ديسمبر.
يتم) (: األرباح) وتوزيع  تخصيص 
قرار) بواسطة  الصافي  الربح  توزيع 
خصم) بعد  العادي  العام  الجمع 
استخالص) وبعد  السابقة  الخسائر 

احتياط)5%)من األرباح.
اإليداع القانوني):)تم بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم)768616)وتسجيل الشركة)
بالسجل التجاري لدى نفس املحكمة)
رقم) تحت  (2021 مار2) (2 بتاريخ)

.293101
للخالصة والبيان

الرئيس املدير العام

209 P

شركة كلوبال إكستشانج فورين 
إكستشانج ماروك

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : 31، تجزئة 
الكولين، رقم 21، سيدي معروف، 

الدار البيضاء
رأسمالها : 20.000.000 درهم

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 
230.229

رفع رأسمال الشركة
وتحيين القوانين األساسية للشركة

الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 
إكستشانج) كلوبال  لشركة  الوحيد 
فوريسن إكستشانج ماروك املنعقد)
بتاريخ للشركة  الرئي�سي   باملقر 

 22)ديسمبر)2020)تقرر ما يلي):

بواسطة) الشركة  رأسمال  رفع 
قدره) بمبلغ  املتبقية  األرباح  دمج 
تحويل) ليتم  درهم  (2.000.000
درهم) (16.000.000 من) الرأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (20.000.000 إلى)
حصة اجتماعية من فئة) (200.000

100)درهم للحصة.
تعديل الفصول)6)و7)من القوانين)

األساسية للشركة
تحيين القوانين األساسية للشركة

تفويت السلط.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2021 فبراير) (23 بتاريخ)

.767157
للخالصة والبيان

املسير

210 P

ميطاوير سيرفيس
METAWARE SERVICES

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : تجزئة رقم 2، 
تجزئة ماندارونا 300، سيدي 

معروف الدار البيضاء
رأسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 
125.255

تغيير في التسيير، تحيين امللف 
القانوني واستمرار النشاط التجاري

الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 
سيرفيس) ميطاوير  لشركة  الوحيد 
 METAWARE SERVICES SARL
شركة محدودة املسؤولية ذات) (AU
 31 بتاريخ) الصادر  الوحيد  الشريك 

يوليو)2020،)تقرر مايلي
قبول استقالة السيد جان لوك)
 Mr.( JEAN( ALBERT بيلي) ألبرت 
وابراء) كمسير  مهامه  من  (BELLET

ذمته)؛
ميناهيم) باتريك  السيد  تعيين 
كمسير) (Mr.PATRICK(MENAHEM

ملدة سنة.
تذكير بانخفاض الوضعية املالية)
الرأسمال) ربع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب) نهاية  عقد  االجتماعي 

عدم) وقرار  (2019 لسنة) السنوي 

تدفية الشركة ومتابعة نشاطها.

للشركة) القانوني  امللف  تحيين 

القانوني) واملمثل  الشكل  تغيير  بعد 

للشركة األم.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 

2021)تحت) 2)مار2) البيضاء)بتاريخ)
رقم)768198.

للخالصة والبيان

املسير

211 P

يينجلي جرين إنيرجي نورت 

أفريكا
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : توين سانتر البرج 

الشمالي الطابق 16 تقاطع شارع 

الزرقطوني وشارع املسيرة الخضراء 

الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء - 
رقم 269565

متابعة النشاط التجاري

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

جرين) يينجلي  لشركة  االستثنائي 

 YINGLI GREEN(إنيرجي نورت أفريكا

ENERGY NORTH AFRICA)املنعقد)

بتاريخ)21)سبتمبر)2020)تقرر مايلي):

تذكير بانخفاض الوضعية املالية)

الرأسمال) ربع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب) نهاية  عقب  االجتماعي 

السنوي لسنة)2019.

قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة)

النشاط التجاري للشركة.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 

2021)تحت) 3)مار2) البيضاء)بتاريخ)
رقم)768229.

للخالصة والبيان

املسير

212 P
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هيدروكونتا ماروك
HIDROCONTA MAROC

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : 11، شارع 
الوحدة، إقامة اإلمام علي، الشقة 

رقم 2، الدار البيضاء
رأسمالها : 550.000 درهم

السجل التجاري : الدار البيضاء، 
رقم 201221

متابعة النشاط التجاري
الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 
ماروك) هيدروكونتا  لشركة  الوحيد 
 HIDROCONTA MAROC SARL
بتاريخ الشركة  بمقر  املنعقد  (AU 

29)سبتمبر)2020،)تقرر مايلي):
تذكير بانخفاض الوضعية املالية)
الرأسمال) ربع  من  ألدنى  الصافية 
الحساب) نهاية  عقب  االجتماعي 

السنوي)2019،
قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة)

النشاط التجاري.
تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم) (2021 مار2) (2 بتاريخ) البيضاء)

.768192
للخالصة والبيان

املسير
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تينيكول ماروك
TENYCOL MAROC

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : 11، شارع 
الوحدة، إقامة اإلمام علي، الشقة 

رقم 2، الدار البيضاء
رأسمالها : 20.000 درهم

السجل التجاري : الدار البيضاء، 
رقم 236623

متابعة النشاط التجاري
الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 
ماروك) تينيكول  لشركة  الوحيد 
 TENYCOL MAROC SARL
بتاريخ الشركة  بمقر  املنعقد  (AU 

17)سبتمبر)2020،)تقرر مايلي):

تذكير بانخفاض الوضعية املالية)

الرأسمال) ربع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب) نهاية  عقب  االجتماعي 

السنوي)2019،

قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة)

النشاط التجاري.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم) (2021 مار2) (2 بتاريخ) البيضاء)

.768195
للخالصة والبيان

املسير
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 STE MSH TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع) تم  بتمارة،) (2020 ديسمبر) (7

التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد):

 STE MSH TRAVAUX(:(التسمية

DE CONSTRUCTION

:)صانع الجص) الهدف االجتماعي)

ألعمال) مقاول  العادية،) بالعملية 

مختلفة،)تاجر.

 113 العمارة) (: االجتماعي) املقر 

النجاح) (19 املجموعة) (6 الشقة)

تامسنا تمارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

السيد):)حسن املسعودي):)1000 

حصة.

التسيير):)السيد حسن املسعودي.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة)11)فبراير)

2021)تحت رقم)131903.
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FIDUCIAIRE SF COMPTA

SARL

TENUE DE LA COMPTABILITE

 ASSISTANCE ET SONSEIL JURIDIQUE ET

FISCALE

FORMATIONS ET ETUDES

 MONTAGE DES DOSSIERS

D’INVESTISSEMENT

RE.TGE.CI
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسمال 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة مديونة تجزئة 

زنفاري عمارة 17/16 شقة رقم 1 

بطانة سال

2.ت. : 31551

زيادة رأ2 مال الشركة وتحويل 
مقرها االجتماعي

االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

يناير) (25 في) الشركة  بمقر  املنعقد 

2021)قرر الشركاء)مايلي):

من) الشركة  مال  رأ2  زيادة 

درهم) (500.000 درهم إلى) (100.000

نقدا) درهم  (200.000 زيادة) وذلك 

بمساهمة كلية للشريك الوحيد.

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

الغربية) بزردال  (: التالي) العنوان  إلى 

سكتور)2)رقم)1697)بولقنادل سال.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت رقم) (2021 فبراير) (25 بسال في)

.199
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OPCM
الجريدة) في  وقع  خطأ  استدراك 

الرسمية عدد)5655)بتاريخ)17)مار2)

التجاري) السجل  رقم  عوض  (2021

يقرأ السجل التجاري رقم) (129709

129909

)الباقي بدون تغيير(
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STE FIDUCIAIRE ZITOUNI

SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL((:(Av(Med(V(N°(55(rue(Al

Mahkama(Appt(N°(3(1er(étage

El(Kella(des(Sraghna

Tél : 0522221666

 THM IMPORT SARL
تصفية شركة

 THM بشركة) الشركاء) قرر 
رأسمالها) ش.م.م.) (IMPORT SARL
مقرها) ويوجد  درهم  (100.000
القادر) عبد  اوالد  بدوار  االجتماعي 

الفرايطة بقلعة السراغنة.
عادي) الغير  العام  الجمع  خالل 
يناير) (28 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

2021)نصه كما يلي):
الشركة) تصفية  على  املصادقة 

املذكورة أعاله.
هشام) السيد  استقالة  قبول 

طالبي من مهامه كمسير للشركة.
طالبي) هشام  السيد  تعيين 
جميع) وتخويله  للشركة  كمصفي 

الصالحيات لهذا الغرض.
دوار) (: ب) التصفية  مقر  تحديد 
قلعة) الفرايطة  القادر  عبد  موالي 

السراغنة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ السراغنة  بقلعة   االبتدائية 
رقم) تحت  (2021 يناير) (2

.2021/1021
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 FONCIERE MEDICALE
TANGER 1

فنسيير مديكال طنجة 1
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسمالها 8.500.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 12، 
الغندوري، ماالباطا ص.ب : 11620 

طنجة، محطة املدينة، 90000 
طنجة

السجل التجاري رقم : 103.157
زيادة رأسمال الشركة

خفض رأسمال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي

العام) الجمع  محضر  بموجب 
ديسمبر) (30 في) املؤرخ  االستثنائي 
الشركة املسماة) قرر شركاء) (،2020
فنسيير مديكال طنجة ش.م.م.)مايلي):
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الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (-

درهم مما سيرفع) (8.000.000 بمبلغ)

الرأسمال من مبلغ)8.500.000)درهم)

إلى مبلغ)16.500.000)درهم.

الحصص) تخصيص  معرفة 

الجديدة.

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

15.700.000)درهم بهدف امتصاص)

الخسائر املتراكمة عبر إلغاء)157.000 

حصة جديدة.

التعديل املوازي للمادة)6)و)7)من)

النظام األسا�سي.

النظام) من  (8 املادة) تحيين 

األسا�سي مع القانون رقم)22.10.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 يناير) (15 بتاريخ)

.238.226
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة)
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MOORE BERNOSSI

مور برنو�سي
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 125.000 درهم

املقر االجتماعي : 2، زنقة عبد هللا 

الهبطي، إقامة برادايزا، الطابق 

الثاني، طنجة

السجل التجاري : 12.729

تفويت الحصص االجتماعية

تعديل مواز للنظام األسا�سي
تحيين النظام األسا�سي مع القانون 

رقم 19.21

 22 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

ديسمبر)2022)بطنجة):

البرنو�سي) وسيم  السيد  قام 

13)حصة اجتماعية لصالح) بتفويت)

السيد عبد اللطيف البرنو�سي.

العام) الجمع  محضر  بموجب 

ديسمبر) (22 في) املؤرخ  االستثنائي 

الشركة املسماة) قرر شركاء) (،2022

مور برنو�سي ش.م.م.)مايلي):

الحصص) تفويت  وقبول  معرفة 

االجتماعية املشار إليه أعاله)؛

 7 و) (6 التعديل املوازي للمادتين)

من النظام األسا�سي.

من) (33 و) (26 (،28 املواد) تحيين 

رقم) القانون  مع  األسا�سي  النظام 

.21.19

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (2020 ديسمبر) (30 بتاريخ)

.237.765
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة
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 CSF MOROCCO TEST

SYSTEMS

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 90.000 درهم

املقر االجتماعي : 83 شارع الشهيد 

علمي تغزوتي، تجزئة األمنية رقم 

112، 90060 طنجة املغرب

السجل التجاري رقم : 111.271

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2020)بطنجة تم تأسيس) 2)ديسمبر)

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

مروكو) إف  إ2  �سي  (: التسمية)

طيسط سيسطيم ش.م.م.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إلى):

وخدمة) التجارية  الصيانة  (-

املساعدة الفنية للشركات العاملة في)

قطاع السيارات.

اختبار) ضوابط  وتطوير  تصميم 

لألسالك في قطاع السيارات،)برمجة)

الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية)؛

البرمجيات) وتوزيع  ابتكار 

والحاسوب واألجهزة اإللكترونية.

تجميع أجهزة الكمبيوتر ومعدات)

معالجة املعلومات)؛

اإللكترونية) األنظمة  تصميم 

وامليكانيكية والحاسوبية.

وخدمة) والصيانة  املبيعات 

املساعدة الفنية للعمالء.

شارع) (،83 (: االجتماعي) املقر 

الشهيد علمي تغزوتي،)تجزئة األمنية)

رقم)112،)90060)طنجة.

من تتاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة)

تأسيس الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (90.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 حصة بقيمة) (900 مقسمة إلى)

الواحدة مكتتبة كليا) درهم للحصة 

ومحررة إجماال ومخصصة للشركاء)

بما يتناسب مع مساهماتهم كالتالي):

سوسيداد) كرياسوفت  شركة 

مليطادا،)مالكة):)899)حصة.

السيد خوسيه ماريا فيري جوميز،)

مالك):)1)حصة.

مجموع الحصص):)900)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (5% (: األرباح)

بين) الباقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.

اإلدارة):)تم تعيين السيد خوسيه)

الشركات،) مدير  فيري جوميز،) ماريا 

رقم) أران  دي  �سي/فالي  في  املقيم 

مسير) )إسبانيا() فالس) (،23800 (،7

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (2020 ديسمبر) (25 بتاريخ)

237.607
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة
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 CABINET D’EXPERTISE

 COMPABLE BERNOSSI

TANGER
كابيني دكسبيرتيز كونتابل البرنو�سي 

طنجة

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسمالها 50.000 درهم

املقر االجتماعي : 2، زنقة عبد هللا 

الهبطي، إقامة برادايز ب، الطابق 

الثاني، طنجة

السجل التجاري : 59.001

تغيير التسمية
تغيير الصفة القانونية من شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد إلى 
شركة محدودة املسؤولية

تغيير هدف الشركة
هبة الحصص االجتماعية
تعديل النظام األسا�سي

إعادة صياغة النظام األسا�سي
 21 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

ديسمبر)2020)بطنجة):

قام السيد عبد اللطيف البرنو�سي)

لصالح) اجتماعية  حصة  (250 بهبة)

السيدة قد2 البرنو�سي.

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

21)ديسمبر)2020)بطنجة):

قام السيد عبد اللطيف البرنو�سي)

لصالح) اجتماعية  حصة  (250 بهبة)

السيدة قد2 البرنو�سي.

بموجب قرارات الشريك الوحيد)

املؤرخة في)21)ديسمبر)2020)للشركة)

املذكورة أعاله،)تقرر مايلي):

الحصص) هبة  وقبول  معرفة 

االجتماعية املشار إليه أعاله.

»بي) ليصبح) الشركة  اسم  تغيير 

.B&B LEGAL(»بي لكال&

إغناء)هدف الشركة.

التعديل املوازي للمواد)2،)3،)6)و)

7)من النظام األسا�سي.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

القانوني شركة) الشكل  لتكييفه مع 

محدودة املسؤولية.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (2020 ديسمبر) (30 بتاريخ)

.237.762
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة
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BALCONTY SUITES & SPA
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها):)2.000.000)درهم
بالكوني،) إقامة  (: املقر االجتماعي)
طنجة،) خليج  (،2 رقم) مكتب 

غندوري،)ص ب):)1212)طنجة
السجل التجاري):)30.609

تفويت الحصص االجتماعية
تعديل مواز للنظام األسا�سي

مع) األسا�سي  النظام  تحيين 
رقم) والقانون  (1.22 رقم) القانون 

19.21
 15 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)
تفويت) تم  بطنجة  (2020 أكتوبر)
حصة اجتماعية) (2000 أربعة آالف)
لصالح) حلوي  حمزة  السيد  يملكها 
أنفستسمينت) البيض  مراد  شركة 

ش.م.م.)بشريك وحيد.
العام) الجمع  محضر  بموجب 
بالكوني) املسماة  للشركة  االستثنائي 
في) املؤرخ  ش.م.م.) سبا  اند  سويت 
15)أكتوبر)2020)بطنجة قرر شركاء)

الشركة املذكورة مايلي):
الحصص) تفويت  وقبول  معرفة 

االجتماعية املشار إليها أعاله
التعديل املوازي للمواد)6)و)7)من)

النظام األسا�سي.
 33 و) (8 (،26 (،28 املواد) تحيين 
من النظام األسا�سي مع القانون رقم)

10.22)والقانون رقم)21.19.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 أكتوبر) (21 بتاريخ)

.232.939
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة
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WOLKAT MAROC
وولكات مروك

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 25.000.000 درهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 
مغوغة ممر 3 تجزئة رقم 97، طريق 

تطوتن، طنجة
السجل التجاري : 11.555

زيادة رأسمال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي

العام) الجمع  محضر  بموجب 
أكتوبر) (26 في) املؤرخ  االستثنائي 
الشركة املسماة) قرر شركاء) (،2020

وولكات مروك ش.م.م.)مايلي):
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)
سيرفع) مما  درهم  (35.000.000
 25.000.000 مبلغ) من  الرأسمال 

درهم إلى مبلغ)60.000.000)درهم.
الحصص) تخصيص  معرفة 

الجديدة.
التعديل املوازي للمادة)6)و)7)من)

النظام األسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 نوفمبر) (16 بتاريخ)

.235.621
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة
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KAZAK INVEST
كزاك إنفيست

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 3 شارع عبد 

الرحمان اليوسفي، مبنى املصطفة 
باب رقم 3، مكتب في إنترسول 

طنجة
السجل التجاري رقم : 109.181

تأسيس
 18 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
تأسيس) تم  بطنجة  (2020 سبتمبر)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)كزاك إنفيست ش.م.م.)

بشريك وحيد.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إلى):

لجميع) طبية  عيادة  تشغيل 

التخصصات.

تشغيل األشعة واملاسح والتصوير)

بالرنين املغناطي�سي وجميع العمليات)

املماثلة.

الطبية) األعمال  جميع  أداء)

املتعلقة بالشيئ أعاله.

بشكل) والتجارة  والبيع  الشراء)

عام الستيراد وتصدير جميع املعدات)

للممارسة) الالزمة  واملنتجات  واملواد 

النشاط املذكور أعاله.

العمليات) جميع  أعم،) وبصورة 

نوع،) أي  من  املشاريع  أو  األعمال  أو 

سواء)كانت مالية أو صناعية أو تجارية)

أكثر) وبشكل  عقارية،) أو  منقولة  أو 

تحديدا،)تلك املتعلقة بشكل مباشر أو)

غير مباشر باألشياء)املذكورة أعاله أو)

التي من املحتمل أن تسهل أو تعزز أو)

تطور أنشطة الشركة.

عبد) شارع  (،3 (: االجتماعي) املقر 

املصطفة،) مبنى  اليوسفي،) الرحمان 

باب رقم)3،)مكتب في انترسول طنجة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 1000)حصة بقيمة) مقسمة إلى)

مكتتبة كليا) درهم للحصة الواحدة،)

للشريك) ومخصصة  إجماال  ومحررة 

الوحيد.

 1000 (: منصور) قدور  السيد 

حصة.

مجموع الحصص):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (5% (: األرباح)

للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.

قدور) السيد  تعيين  تم  (: اإلدارة)

منصور،)مدير الشركات،)املقيم إقامة)

أوكالبتو2،)طريق بوبانا طنجة مسير)

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ بطنجة  التجارية   باملحكمة 

 23)أكتوبر)2020)تحت رقم)235.065.
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة

225 P

INTERFOOD OUTSOURCE

أنتيرفود أوتسورس
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : إقامة السعادة 

ب ، نيوسنتر، الزاوية شارع محمد 

الخامس وميلتون، الطابق 2 شقة 

رقم 21، مكتب 5, 90000 طنجة

السجل التجاري رقم : 108.217

تأسيس
 2 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس) تم  بطنجة  (2020 سبتمبر)

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

أوتسور2  أنتيرفود  (: التسمية)

ش.م.م.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إلى):

خارجية) بمصادر  االستعانة 

وإدارة) السوق،) وأبحاث  للخدمات،)

تتبع) وإرشادات  واملشورة  الوثائق،)

وتحديد) املساعدة  وإدارة  السوق،)

املجتمع) داخل  املعارض  في  املواقع 

والتسويق وجمع األموال))إلخ)...(

التجارة العاملية.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املالية والتجارية والصناعية والتقنية)

تتعلق) قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

باألشياء) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

املذكورة أعاله أوالتي قد تعزز تطوير)

الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
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السعادة) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
محمد) شارع  الزاوية  سنتر،) نيو  ب،)
شقة) (،2 الطابق) وميلتون  الساد2 

رقم)21،)مكتب)5،)90000)طنجة.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
 100 1000)حصة بقيمة) مقسمة إلى)
مكتتبة كليا) درهم للحصة الواحدة،)
للشركاء) ومخصصة  إجماال  ومحررة 

بما يتناسب مع مساهماتهم كالتالي):
السيد كالوديو أدولفو مونتيس،) (-

مالك):)950)حصة.
كاينا2،) كارلو2 جاليندو  السيد 

مالك):)50)حصة.
مجموع الحصص):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (5% (: األرباح)
بين) الباقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.
تم تعيين السيد كالوديو) (: اإلدارة)
مسير لشركة مقيم) أدولفو مونتيس،)
 n(7.6( شارع خوان برافو)3.28006)-
وذلك) للشركة  مسير  إسبانيا  مدريد 

ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
 25 باملحكمة التجارية بطنجة بتاريخ)

سبتمبر)2020)تحت رقم)232.136.
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة

225Pمكرر

 INTERNATIONAL
 ONCOLOGICAL GLOBAL

SERVICES
إنترناسينال أونكلوجكال قلوبال 

سيرفيس
شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 12، 
الغندوري، ماالباطا، ص.ب. : 
11620 طنجة محطة املدينة، 

90000 طنجة

السجل التجاري رقم 29.291
تصفية الشركة

الشريك) قرارات  بموجب 
أغسطس) (26 في) املؤرخ  الوحيد 
إنترناسينال) املسماة  للشركة  (2020
اونكلوجكال غلوبال سيرفيس شركة)
وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

تقرر مايلي):
املصادقة على تقرير املصفي.

تعويض الرصيد السلبي للتصفية)
49.600,09)درهم عن طريق الحساب)

الجاري لشريك الوحيد.
ألعمال) النهائي  الختم  إعالن 
التصفية وإبراء)ذمة مصفي الشركة)
أشرف) الذي  التصفية  تسيير  من 

عليه وإنهاء)التوكيل املقدم له.
من) النهائي  بالتشطيب  املطالبة 

السجل التجاري.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (2020 سبتمبر) (12 بتاريخ)

.233.756
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

226 P

HALYCOM
هليكوم

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 10.000 درهم
املقر االجتماعي : 17، شارع موسيى 

بنو نصير مكتب 29 طنجة
السجل التجاري : 35.261

تصفية الشركة
بموجب قرارات الشريك الوحيد)
للشركة) (2020 سبتمبر) (7 في) املؤرخ 
محدودة) شركة  هليكوم  املسماة 
املسؤولية بشريك وحيد،)تقرر مايلي):

املصادقة على تقرير املصفي.
ألعمال) النهائي  الختم  إعالن 
ذمة مصفي الشركة) التصفية وإبراء)
من تسيير التصفية الذي أشرف عليه)

وإنهاء)التوكيل املقدم له.
من) النهائي  بالتشطيب  املطالبة 

السجل التجاري.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (2020 سبتمبر) (12 بتاريخ)

.233.755
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

227 P

ERUM MAROC
ايروم مروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 88.000.000 درهم
املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 
مغوغة ممر رقم 1، بقعة رقم 25، 

طريق تطوان طنجة
السجل التجاري : 20.157

تحيين النظام األسا�سي
بموجب قرارات الشريك الوحيد)
2020)للشركة) 22)سبتمبر) املؤرخ في)
املسماة ايروم مروك شركة محدودة)
قرر) وحيد،) بشريك  املسؤولية 
الشريك الوحيد في الشركة املذكورة)
تحديث املادة)27)من النظام األسا�سي)
املعدل للقانون) (21.19 للقانون رقم)
ذات) بالشركات  املتعلق  (5.96 رقم)

املسؤولية املحدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2020 أكتوبر) (8 بتاريخ)

.232.537
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

228 P

AOF-CENTER MAROC
أ أو إف سنتر مروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسمالها 200.000 درهم
املقر االجتماعي : بارك تطوان شور 
2 محل 201، طريق الرأ2 األسود، 

بلدية مرتيل تطوان
السجل التجاري رقم : 20083
تفويت الحصص االجتماعية
تعديل مواز للنظام األسا�سي

تأكيد على صالحية التسيير
إعادة صياغة النظام األسا�سي

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

9)سبتمبر)2020)بطنجة):

وفيق) الحق  عبد  السيد  قام 

بتفويت)300)حصة اجتماعية لصالح)

السيدة كاساندرا تيريز بارتولوتا)؛

وفيق) الحق  عبد  السيد  قام 

اجتماعية) حصة  (300 بتفويت)

لصالح السيد جيانلوكا ليفيرا.

بموجب قرارات الشريك الوحيد)

للشركة) (2020 9)سبتمبر) املؤرخة في)

املذكورة أعاله تقرر مايلي):

الحصص) تفويت  وقبول  معرفة 

االجتماعية املشار إليه أعاله.

 7 و) (6 التعديل املوازي للمادتين)

من النظام األسا�سي)؛

تأكيد على أن الشركة مسيرة من)

قبل السيد عبد الحق وفيق.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

القانوني شركة) الشكل  لتكييفه مع 

محدودة املسؤولية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 أكتوبر) (5 بتاريخ)

.2662
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة

229 P

WOLKAT MAROC
وولكات مروك

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 25.000.000 درهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 

مغوغة، ممر 3، تجزئة رقم 97، 

طريق تطوان، طنجة

السجل التجاري رقم : 11.555

هبة حصص اجتماعية
تحيين النظام األسا�سي مع القانون 

رقم 10.22
تعديل مواز للنظام األسا�سي

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

 10)أغسطس)2020)بطنجة):
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األنجومي) محمد  السيد  وهب 

العمراني)13)حصة اجتماعية لصالح)

السيد خالد األنجومي العمراني.

األنجومي) فاطمة  السيدة  وهبت 

العمراني)13)حصة اجتماعية لصالح)

السيد خالد األنجومي العمراني.

العام) الجمع  محضر  بموجب 

االستثنائي للشركة املسماة وولكات)

أكتوبر) (12 املؤرخ في) مروك ش.م.م.)

الشركة) شركاء) قرر  بطنجة  (2020

املذكورة مايلي):

الحصص) هبة  وقبول  معرفة 

االجتماعية املشار إليه أعاله.

 7 و) (6 التعديل املوازي للمادتين)

من النظام األسا�سي.

من) (33 و) (28 (،26 املواد) تحيين 

رقم) القانون  مع  األسا�سي  النظام 

.19.21

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 نوفمبر) (16 بتاريخ)

.235.620
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة

230 P

LOTINORD
لوتينور

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 2.100.000 درهم

املقر االجتماعي : إقامة بالكوني، 

مكتب رقم 1، خليج طنجة، 

غندوري ص.ب : 1212 طنجة 

املغرب

السجل التجاري : 21.825

تفويت الحصص االجتماعية
تعديل مواز للنظام األسا�سي

تحيين النظام األسا�سي مع القانون 
رقم 10.22 والقانون رقم 19.21.

 2 في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

نوفمبر)2020)بطنجة):

قامت شركة كروب علمي هولدينغ)

اجتماعية) حصة  (160 بتفويت)

لصالح شركة هولدينغ ش.م.

علمي) كروب  شركة  قامت 

حصة) (160 بتفويت) هولدينغ 

اجتماعية لصالح شركة سوسيتي دو)

دانفيستيسمون) أي  بارتيسيباسيون 

دي نور اختصارا سوبينور.

العام) الجمع  محضر  بموجب 

لوتينور) املسماة  للشركة  االستثنائي 

 2020 نوفمبر) (2 في) املؤرخ  ش.م.م.)

الشركة املذكورة) بطنجة قرر شركاء)

مايلي):

الحصص) تفويت  وقبول  معرفة 

االجتماعية املشار إليه أعاله.

 7 و) (6 التعديل املوازي للمادتين)

من النظام األسا�سي.

 33 و) (8 (،28 (،26 املواد) تحيين 

من النظام األسا�سي مع القانون رقم)

10.22)و القانون رقم)21.19.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 ديسمبر) (3 بتاريخ)

.236.669
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدارة

231 P

WASH MEDITERRANEE
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسمال قدره 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة طريق 

تطوان، منطقة صناعية مغوغة 

قطعة 80 مكرر

السجل التجاري رقم 92395

فسخ الشركة
املسماة) للشركة  الشركاء) إن 

 WASH MEDITERRANEE

مسؤولية) ذات  شركة  ش.ذ.م.م.)

قدره) رأسمال  ذات  محدودة،)

االجتماعي) ومقرها  درهما  (100.000

منطقة) تطوان،) طريق  بطنجة 

مكرر) (80 قطعة) مغوغة  صناعية 

قرروا بتاريخ)12)يناير)2021)مايلي):

سابقة) بصفة  الشركة  فسخ 
 WASH MEDITERRANEE (: ألوانها)
التاريخ،) هذا  من  اعتبارا  ش.ذ.م.م.)
 30 و) (29 للمادتين) وفقا  تصفيتها 
االجتماعي) مقر  التصفية  ومكان 
الدين) عز  الكاتي  السيد  للشركة 
الخالق) عبد  البرني�سي  والسيد 

كمصفيان للشركة.
لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2021 فبراير) (26 يوم) بطنجة،)

رقم اإليداع)239803.
مستخلص مطابق لألصل

املصفيان

232 P

BET ATLANTIC
ش.ذ.م.م.

لشريك وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
ذات رأسمال قدره 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الحسيمة 25، 

بولفار الجزائر طابق السفلي
السجل التجاري رقم 82965

فسخ الشركة
 BET إن الشركاء)للشركة املسماة)
ذات) شركة  ش.ذ.م.م.) (ATLANTIC
وحيد،) لشريك  محدودة  مسؤولية 
درهما) (20.000 قدره) رأسمال  ذات 
 ،25 الحسيمة  االجتماعي  ومقرها 
قرر) السفلي  طابق  الجزائر  بولفار 

بتاريخ)8)فبراير)2021)مايلي):
سابقة) بصفة  الشركة  فسخ 
ش.ذ.م.م.) (BET ATLANTIC (: ألوانها)
تصفيتها) التاريخ،) هذا  من  اعتبارا 
ومكان) (30 و) (29 للمادتين) وفقا 
للشركة) االجتماعي  مقر  التصفية 
كمصفي)) خالد  الفرسيوي  السيد 

للشركة.
لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالحسيمة يوم)16)فبراير)2021)تحت)

رقم اإليداع)56.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

233 P

BIOMEDICAL PRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 6.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 10 شارع 
الترجيل قطاع 11 بلوك L حي 

الرياض الرباط
للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
في املؤرخة  االستثنائية   العمومية 
لشركة) (2020 فبراير) (2  
BIOMEDICAL PRO SARL)ش.م.م.)
درهم قرر) (6.000.000 ذات رأسمال)

الشركاء)مايلي):
املصادقة على نقل املقر االجتماعي)
شارع) (10 رقم) ل  املدينة  نفس  في 
الترجيل قطاع)11)بلوك)L)حي الرياض)

الرباط.
مال) رأ2  رفع  على  املصادقة 
املساهمة) طريق  عن  الشركة 
للشركاء) الجاري  بالحساب 
 5.000.000 قدره) إجمالي  بمبلغ 
إلى) (1.000.000 من) ليرتفع  درهما 
6.000.000)من خالل إنشاء)50.000 

سهم لصالح):
السيد انوار ياديني)27.500)حصة)
 17.500 عمراني) بواعزيزي  والسيد 
 5.000 حصة والسيد محمد الحيان)

حصة.
نشاط) تمديد  على  املوافقة 

الشركة من خالل األنشطة التالية):
استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة)

األجهزة الطبية.
وتوزيع) وتصدير  استيراد 
الكواشف الستخدام التشخي�سي في)

املختبر.
استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة)

املعدات واألدوات املختبرية.
استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة)

أنظمة الطب عن بعد.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 مار2) (9 بالرباط) التجارية 

تحت الرقم)2363.
الستخراج وذكر

املسير

234 P
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BELFATI SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  (2021 يناير) (15

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م.)باملواصفات التالية):

 BELFATI SERVICE (: التسمية)

.SARL

أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

النظافة والبستنة.

الطالبي) سانية  (: االجتماعي) املقر 

زنقة شاتيال رقم)2)سيدي مو�سى سال.

رأسمال الشركة):)مائة ألف درهم)

مقسمة على)1000)حصة لكل واحدة)

100)درهم.

السيدة فاطمة) (: مسيرة الشركة)

غير) لفترة  بلعسعا�سي  الزهراء)

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

بسال بتاريخ)2)مار2)2021)تحت رقم)

.36096

235 P

 BG OF EDUCATION

PRIVATE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بسال تم تأسيس شركة) (2021 يناير)

ش.م.م.) محدودة  مسؤولية  ذات 

باملواصفات التالية):

 BG OF EDUCATION(:(التسمية

.PRIVATE SARL

تعليم) مركز  (: االجتماعي) الهدف 

اللغات.

السنبلة) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) (1 شقة) (6 االنصار) عمارة 

السفلي طريق قنيطرة سال.

رأسمال الشركة):)مائة ألف درهم)
مقسمة على)1000)حصة لكل واحدة)

100)درهم.
مسيري الشركة):)السيد اسماعيل)
لفترة) العوني،) أمين  والسيد  بلحس 

غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
بسال بتاريخ)2)مار2)2021)تحت رقم)

.36089
236 P

MENGOUCH
SARL AU

رقم السجل التجاري 112203
15، شارع األبطال شقة 2 أكدال 

الرباط
حل الشركة

تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد)
تم تقرير) (2021 يناير) (21 واملؤرخ في)

مايلي):
الحل املسبق للشركة.

محمد) الصغيري  السيد  تعيين 
كمصفي لها.

تم الحل باملقر االجتماعي للشركة)
الكائن في):

15،)شارع األبطال شقة)2)أكدال)
الرباط.

تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة)
التجارية بالرباط يوم)8)مار2)2021 

تحت رقم)111503.
237 P

 STE AUTOMATICALS
CONSULTING

SARL AU
تاريخ تسجيل العقد يوم)3)فبراير)

2021)بالرباط.
االستشارات) (: االجتماعي) الهدف 
بيع االجهزة املعلوماتية) املعلوماتية،)

وانشاء)املواقع االلكترونية.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة لشريك وحيد):

السيد نور الدين البقال)....)1000 
حصة.

فئة) ( من) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
(: للحصة لشريك وحيد) درهم  (100

نور الدين البقال)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
شارع االبطال الشقة) (15 (: املقر)

رقم)2)اكدال الرباط.
التسيير):)نور الدين البقال.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.150117

238 P

STE RIM HACHIM
SARL AU
تصفية

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 RIM لشركة) بالرباط،) (2012 ماي)
راسمالها) (،HACHIM SARL AU
10.000)درهم،)سجلها التجاري رقم)
شارع الحسن) (9 مقرها ب) (،91521
املركز) السو�سي  املختار  زنقة  الثاني 

التجاري السالم الرباط قرر ما يلي):
قفل التصفية.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
مار2) (3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)الرقم)111213.
239 P

STE FUTURE AUTOMOTIVE
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2021 فبراير) (3 بتاريخ) بتطوان 
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
 FUTURE(محدودة ذات شريك وحيد

.AUTOMOTIVE
استيراد،) (: االجتماعي) الهدف 

تصدير وصناعة السيارات.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 1000 (... السدراوي) القادر  عبد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)
االولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)طريق طنجة كلم)

2.5)تطوان.
املسير):)عبد القادر السدراوي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.28739

من أجل االستخالص والبيان

240 P

 STE AUTOCAR GLACE
EXPRESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االجتماعي : اقامة الصباح 
زنقة 10 رقم 106 سيدي مومن

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،2021 فبراير) (8 في) بالدارالبيضاء)
القرارات) الشركة  شريك  اتخذ 

التالية:
أمين) للسيد  سهم  (5000 بيع)

غيضواني.
محمد) السيد  املدير  استقالة 

الحناوي.
تعيين أمين غيضواني مديرا معينا)

للشركة ملدة غير محدودة.
تغيير في القانون االسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 23 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير)2021،)تحت رقم)7022.
241 P

شركة مصحة االخوة
شركة ذات مسؤولية محدودة

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
العام) الجمع  صادق  (2020 أكتوبر)
االخوة) مصحة  لشركة  االستثنائي 
حصص) تفويت  على  ش.م.م.)
(،2020 أكتوبر) (18 اجتماعية بتاريخ)
تخيم) السيد  فوت  بموجبه  حيث 
اجتماعية) حصة  (212.000 محمد)
انفيست ش.م.م.) لفائدة شركة خو 

بشريك وحيد.



6065 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

بكتابة)) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،2020 أكتوبر) (21 بتاريخ) بخريبكة 

تحت رقم)796.
242 P

STE BAKOUCHITRAD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
السجل التجاري رقم : 35025

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمكنا2 بتاريخ)28)ديسمبر)2020)تم)

ما يلي):
رفع) تم  (: الشركة) راسمال  زيادة 
 BAKOUCHITRAD(راسمال الشركة
لينتقل) درهم  (2.200.000 بقيمة)
الى) درهما  (560.000 (: من) راسمالها 

2.960.000)درهما.
كتابة)) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكنا2)
تحت رقم) (،2021 فبراير) (15 بتاريخ)

.779
االستخالص والبيان

243 P

STE DRINOOR
SARL

السجل التجاري رقم : 52589
تاسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 فبراير) (22 بتاريخ) بمكنا2 
لشركة) االسا�سي  القانون  وضع  تم 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص):

 DRINOOR شركة) (: التسمية)
.SARL

الغاية)):)أعمال بناء)مختلفة،)تاجر)
مواد البناء،)تاجر مستلزمات املكاتب.
تجزئة) (26 رقم) (: الشركة) مقر 

اشراق ال)26)بوفكران مكنا2.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيسها النهائي.
الراسمال):)حدد رأسمال الشركة)
 5000 500.000)درهم يتكون من) في)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

موزعة كاالتي):

 2000 (.... ادريس) باريكي  السيد 

حصة.

(.... الدين) نور  الشيخ  بن  السيد 

3000)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بن الشيخ نور الدين وملدة غير)

محددة.

كتابة)) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكنا2)

في)9)مار2)2021.
االستخالص والبيان

244 P

 STE POMPAGE ET

ELECTRICITE DU NORD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 70 تجزئة لينا 

بنسودة الطابق الثاني فا2

 3 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تاسيس) تم  2020بفا2  أغسطس)

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

 POMPAGE ET (: التسمية)

.ELECTRICITE DU NORD SARL

الهدف):)تاسيس الشركة من أجل)

وتسويق) الهيدروميكانكية  االشغال 

منتوجات الضخ والطاقة املتجددة.

بنسودة) لينا  تجزئة  (70 ( (: املقر)

الطابق الثاني فا2.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيس.
في) راسمال  تحديد  تم  (: راسمال)

 12000 ب) ممثلة  درهم  (120.000

للواحدة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

موزعة على الشكل التالي):

 720 (..... ( عارف) احمد  السيد 

حصة.

 360 (.... عارف) يوسف  السيد 

حصة.

 120 (.... عارف) املهدي  السيد 

حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

القانوني) ( االحتياط) (% (5 (: الربح)

الباقي يقسم بين املساهمين.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد احمد عارف الحامل للبطاقة)

غير) ملدة  (C657582 رقم) الوطينة 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

يناير) (12 بتاريخ) بفا2  التجارية 

2021،)تحت رقم)122.

245 P

STE TOM BRODERIE
SARL

تغيير عنوان مقر الشركة
بتاريخ) الصادر  املحضر  بمقت�سى 

 TOM لشركة) (2020 نونبر) (30

BRODERIE SARL،)شركة محدودة)

يقدر) الراسمال  ذات  املسؤولية 

في) واملسجلة  درهم،) (100.000 ب)

رقم) تحت  بفا2  التجاري  السجل 

57665)قرر الشركاء)ما يلي):

 TOM الشركة) مقر  تحويل 

 807 زنقة) العنوان  الى  (BRODERIE

تجزئة رقم)69)مكرر)3)الحي الصناعي)

سيدي ابراهيم فا2.

النظام) من  (،2 املادة) في  التغيير 

االسا�سي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

فبراير) (5 بتاريخ) بفا2  التجارية 

2021،)تحت رقم)595/021.

246 P

STE 2BS ASSISTANCE
SARL

الصادر) املحضر  بمقت�سى 

لشركة)) ديسمبر2020) (10 بتاريخ)

ذات)) (،2BS ASSISTANCE SARL

درهم،) (50.000 ب) يقدر  الراسمال 
حي) (30 رقم) (6 والكائن مقرها بزنقة)

السجل) في  فا2 واملسجلة  (1 طارق)

 26973 رقم) تحت  بفا2  التجاري 

قرر الشركاء)ما يلي):

 2BS لشركة) الفعلية  التصفية 

.ASSISTANCE SARL

عن) الناتج  السلبي  الرصيد  طرح 
تقرير التصفية من حساب املساهمين)

املفتوح في سجالت الشركة.
والتصفية) االغالق  عن  االعالن 

النهائية للشركة.
لحسابات) املصفي  ذمة  ابراء)

الشركة وانهاء)مهامه.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) بفا2  التجارية 

2021،)تحت رقم)333/021.
247 P

 CENTRE D›AFFAIRES ADISTANCE
CENTER
SARL AU

CAPITAL(:(100.000(dhs
 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N°2 KENITRA
FIX N°: 05.37.36.02.59

STE COLIPOST
SARL

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  محدودة 

التالية):
.STE COLIPOST(:(التسمية

.SARL(:(الصيغة القانونية
الهدف االجتماعي):)وكيل الشحن)

عن طريق البر أو املاء)أو الجو.
مبرمج كمبيوتر،)محلل مصمم.

االستيراد والتصدير.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 700 علو) محمد  �سي  السيد 

حصة.
السيد محمد حدوش)300)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع انوال) (23 (: املقر االجتماعي)
 2 رقم) مكتب  (11 فلوري) اقامة 

ميموزة القنيطرة.
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املسير):)السيد �سي محمد علو.
رقم السجل التجاري):)59375.

248 P

STE ES-SAHRAOUI.CONT
SARL

CAPITAL : 60.000 DHS
 SIEGE : LALLA(MIMOUNA

CENTRE
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  (2015 أغسطس)
وضع القانون) (،2015 أغسطس) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
االبتدائية) باملحكمة  املحدودة 
تحمل) والتي  الغرب  االربعاء) بسوق 

الخصائص التالية):
STE ES-SAHRAOUI. (: التسمية)

.CONT
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
درهم) (60.000 حدد في) (: رأسمال)
اجتماعية) قسمة  (600 الى) مقسمة 

من فئة)100)درهم.
نقل) في  مقاول  (: الهدف)

املستخدمين.
ميمونة) اللة  (: االجتماعي) املقر 

املركز.
التسيير):)محمد الصحراوي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االربعاء) بسوق  باملحكمة  الضبط 
الغرب بالسجل التجاري رقم)25685  

بتاريخ)8)سبتمبر)2015.
249 P

 STE COMPAGNIE
 MAGHREBINE

 ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIES

مقرها االجتماعي : 52 زنقة 
تانسيفت عمارة 1 أكدال الرباط

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2021 يناير) فاتح  بتاريخ  بالرباط 
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

خصائصها كالتالي):

(: الشركة) تسمية 
 COMPAGNIE MAGHREBINE
 E N V I R O N N E M E N T
ذات) شركة  (TECHNOLOGIES
الشريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
تصميم) (: االجتماعي) الهدف 

ودراسات هندسية.
معالجة) معدات  وتشغيل  بناء)

النفايات السائلة والغازية.
تجارة املعدات.

زنقة) (52 (: االجتماعي) املقر 
تانسيفت عمارة)1)اكدال الرباط.

املدة):)99)سنة.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل الى)

31)ديسمبر)2021.
راسمال) (: الشركة) راسمال 
درهم مقسمة الى) (100.000 الشركة)
للحصة) (100 حصة من فئة) (1000
طرف) من  كلها  محررة  الواحدة 
الشريك الوحيد السيد عبد الرحمان)

الصنهاجي.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد عبد الرحمان الصنهاجي)

ملدة غير محدودة.
الخالص) الربح  %من  (5 تقتطع)
لتكوين االحتياط القانوني مادام هذا)
االخير اقل من)1/10)الرأسمال يقسم)
الباقي على الحصص بعد ازالة القيم)
املنقولة من جديد أو املخصصة الي)

احتياطي على حسب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)
مار2) (8 بتاريخ) الرباط  في  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (،2021

.150027
بمثابة مقتطف وبيان
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STE NUANCES MARKET
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بالشريك الوحيد

رأسمالها : 20.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة رقم 31، 

مكتب رقم 1، تقاسم شارع سو2 
وزنقة الرحامنة حي االداري  الرباط

السجل التجاري رقم : 128603
الشريك) قرارات  بموجب محضر 
فبراير) (18 بتاريخ) املنعقد  الوحيد 

2021،)قرر الشريك الوحيد ما يلي):
نقل املقر الصناعي):)

من)):)6)زنقة ضاية عوا الشقة رقم)
16)أكدال الرباط.

الى):)عمارة رقم)31،)مكتب رقم)1،)
تقاسم شارع سو2 وزنقة الرحمانة)

الحي االداري الرباط.
تغيير النشاط االجتماعي:

االجتماعي) النشاط  أصبح 
تنظيم) التواصل،) (: كاالتي) للشركة 
االحتفاالت،)التغذية العامة،)ممول،)

التصدير واالستيراد)..
اعتبارا) (: اضافة الشعار التجاري)
شعار) الشركة  اعتمدت  اليوم  من 
 DAR ATTAMR (: ايم) جديد يحمل 

.AND CO
للشركة) القانوني  االيداع  تم 
يوم بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 9)مار2)2021،)تحت رقم)111558.
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االستاذة سعيدة الشرايبي

موثقة

مقر):)182)شارع غاندي اقامة شاكر)

الدارالبيضاء

الهاتف):)05.22.92.68.19

05.22.39.28.82

الفاكس):)05.22.39.28.72

STE IMMOBILIERE TALHA
SARL

من) موثق  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشرايبي،) سعيدة  االستاذة  طرف 
 23 بتاريخ) بالدارالبيضاء) موثقة 
2020،)وهب السيد اسماعيل) يوليو)
السقاط) خالد  للسيد  السقاط 
الشركة) في  يملكها  التي  الحصتين 
 20.000 راسمالها) طلحة،) العقارية 
حصة) (200 الى) مقسمة  درهم 
درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 
االجتماعي) مقرها  الواحدة،) للحصة 

بالدارالبيضاء.

طرف) من  موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة) الشرايبي،) سعيدة  االستاذة 

يوليو) (23 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

وهب السيد خالد السقاط) (،2020

حصة) (59 السقاط) شادية  للسيدة 

الشركة) راسمال  في  يملكها  التي 

العقارية طلحة.

طرف) من  موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة) الشرايبي،) سعيدة  االستاذة 

يوليو) (23 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

للسيدة) ( 2020،)وهبت لطيفة ميكو)

شادية السقاط)26)حصة التي يملكها)

في راسمال الشركة العقارية طلحة.

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تقرر) (2020 سبتمبر) (2 بتاريخ)

املصادقة على):

الهبة من طرف السيد اسماعيل)

خالد) السيد  لفائدة  السقاط 

السقاط.

خالد) السيد  طرف  من  الهبة 

شادية) السيدة  لفائدة  السقاط 

السقاط.

لطيفة) السيدة  طرف  من  الهبة 

ميكو للسيدة))شادية السقاط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

رقم) تحت  (،2020 اكتوبر) (20  

.750583
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مكتب السيد حسن الخلوفي

 STE DOUMAR ET

BENDADDA
 SARL

RC(N° : 30957

الوحيد) املساهم  قرار  بموجب 

 STE لشركة) (2020 نونبر) (25 بتاريخ)

 DOUMAR ET BENDADDA

راسمالها) وحيد،) بشريك  ش.ذ.م.م.)

ومقرها) درهم  (100.000 االجتماعي)

11)شارع العلويين وجدة،) االجتماعي)

قرر ما يلي):
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بيع حصص اجتماعية.
تحويل الشكل االجتماعي للشركة.

تغيير تسمية الشركة.
استقالة املسيرين للشركة.
تعيين مسير وحيد للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2021،)تحت) فبراير) (2 بوجدة بتاريخ)

رقم)383.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي
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الهاتف):)71.01.71

الفاكس):)25.10.71

STE NOURICIA
 SARL

RC(N° : 26087
العام) الجمع  محضر  بموجب 
لشركة) (،2020 ديسمبر) (10 بتاريخ)
ش.ذ.م.م.،) (STE NOURICIA
 50.000 االجتماعي) راسمالها 
زنقة) (7 (: االجتماعي) ومقرها  درهم 

الدارالبيضاء)وجدة قرر ما يلي):
التصفية وتشطيب لشركة) قفل 
بالعنوان) (STE NOURICIA SARL

التالي):
7)زنقة الدارالبيضاء)وجدة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (،2021 مار2) (2 بوجدة بتاريخ)

رقم)781.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي
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مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق)3 

عمارة بنعدي وجدة

الهاتف):)71.01.71

الفاكس):)25.10.71

STE MAI CRISTAL
 SARL

RC(N° : 21089
الوحيد) املساهم  قرار  بموجب 
 STE 29)سبتمبر2020)لشركة) بتاريخ)
راسمالها) MAI CRISTAL)ش.ذ.م.م.،)
ومقرها) درهم  (10.000 االجتماعي)
طريق) الطلحاوي  تجزئة  االجتماعي 
العونية رقم)259)وجدة،)قرر ما يلي):

بغتاوي) عائشة  السيدة  باعت 

ماعي) والسيد  يوسف  ماعي  للسيد 

عبد الصمد.

توسيع نشاط الشركة:)شراء،)بيع)

جميع أنواع الزجاج واالكسسوارات،)

تحويل وتركيب كل انواع الزجاج.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2020 ديسمبر) (23 بتاريخ) بوجدة 

تحت رقم)3071.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي
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 STE EL MEKALI

 ENTREPRISE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ممر موالي عبد 

العزيز، شقة رقم 5، اقامة االمل 

الرباط حسان

تغيير املقر االجتماعي
 19 بتاريخ) مداوالت  بمقت�سى 

2021)ان الجمعية العامة غير) يناير)

العادية قد قررت):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

:)ممر موالي عبد العزيز الشقة رقم)5 

أقامة االمل الرباط حسان.

الى العنوان التالي):

2)الشقة رقم) 103)اقامة قاد2،)

9)رياض االندلس حي الرياض الرباط.

وضع قانون اسا�سي جديد مرفق)

بما سبق التعديالت.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)9)مار2)2021،)تحت)

رقم)111597.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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 STE FALCOEX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ الشركاء) قرار   بموجب 
 2)فبراير)2021،)تقرر تاسيس شركة)
ذات مسؤولية محدودة،)وتبعا لذلك)
العابدي) السيد  من  تتكون  فانها 
العلوي نبيل والسيد العابدي العلوي)

حسام.
نشاط الشركة):)استيراد وتصدير.
استيراد وتصدير جميع املنتجات)

مخصصة للبيع.
تجارة عامة.

تقديم الخدمات.
مقر الشركة):)5)زنقة سيام الطابق)
الجامع) ديور  (1 رقم) الشقة  االول 

الرباط.
 STE FALCOEX (: تسمية الشركة)

.SARL
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفعلي.
راسمال):)حدد في)100.000)درهم)
 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)

درهم للواحدة.
:)السيد العابدي العلوي) التسيير)
نبيل والسيد العابدي العلوي حسام.
الفردي) التوقيع  (: التوقيع)
العلوي) العابدي  السيد  للمسيرين 
نبيل والسيد العابدي العلوي حسام.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
مار2) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)150113.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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 STE SATYA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة الزهراء 
تجزئة رقم 22 الولجة سال

حل الشركة
تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)
االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ)7)أكتوبر)2020)تقرر ما يلي):

اكتوبر) (7 من) حل الشركة ابتداء)

.2020

منح السيد ليا2 حسن ابراء)تاما)

ودون تحفظ من تاريخ بداية نشاط)

الشركة حتى يومنا هذا.

بالعنوان) التصفية  مكان  تعيين 

 22 :)تجزئة الزهراء)تجزئة رقم) التالي)

الولجة سال.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

مار2) (2 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)36092.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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CONCEQUIP
SARL

 26 قررت الجمعية العامة بتاريخ)

 CONCEQUIP 2020)شركة) أكتوبر)

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

درهم) (100.000 رأسمالها) املحدودة 

ومقرها اإلجتماعي في رقم)123)تجزئة)

العيايدة سال) النهضة  قطاع   الصبي 

ما يلي):

تصفية الشركة.

بكتابة) القانوني:) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت رقم) (2021 مار2) (2 بسال يوم)

.36122
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 M.Y
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ))بسال،)

قد تم تأسيس) (،2021 يناير) (7 يوم)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

.M.Y  SARL AU(:(التسمية
رأسمال الشركة : 100000 درهم 

 100 بثمن  مقسم على1000 حصة 

درهم للحصة.
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املقر اإلجتماعي : رقم 8 شارع اللة 
اسماء، محل رقم 1، تابركيت سال.

الهدف اإلجتماعي : 
بيع وشراء السيارات.

غيار  قطع  أو  إكسسوارات  تاجر 
السيارات.

تاجر جملة.
مستورد.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
اللة  بشارع  القاطن  ياسين  ازركي 
رقم  اتزر  زنقة  الغربي  بالد  اسماء، 
للبطاقة  والحامل  سال  تابركيت   ،8
الوطنية رقم AE162728، ملدة غير 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
 2 يوم  بسال  اإلبتدائية  باملحكمة 

مار2 2021 تحت رقم 36101.
 : التجاري  السجل  في  اإلندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 33099.
لإلشارة والنشر

املسير):)السيد ازركي ياسين
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ائتمانية إني كاونساي

ش.ذ.م.م

تمارة املركز شارع الحسن الثاني انجل)6)عمارة)
1)شقة رقم)3)الطابق األول

TEL : 05.37.62.10.18

STE. AEROTHERMIS
SARL AU

تعيين مسير جديد للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الدارالبيضاء) في  املوقع  اإلستثنائي 
لشركة ذات) (2021 فبراير) (11 بتاريخ)
 AEROTHERMIS(مسؤولية محدودة
الوحيد الشريك  قرر   SARL AU 

 ما يلي :
تعيين السيد انيس سماوي مسيرا 
محدودة  غير  ملدة  للشركة  جديدا 
املنفصل  التوقيع  الشركة  وقبلت 
انيس  السيد  أو  عبيد  نبيل  للسيد 
سماوي لجميع العقود التي تتعلق بها.

تعديل أنظمة الشركة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
التجارية) باملحكمة  القانوني 
 2021 مار2) (8 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)769033.
للنشر والبيان
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TRUSTCARE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   تحت 
تم تأسيس شركة) (،2021 فبراير) (11

باملواصفات التالية):
 TRUSTCARE SARL (: التسمية)

.AU
أحمد) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 
(،3 رقم) السفلي،) الطابق  بركات،)

املعاريف،)الدارالبيضاء.
الهدف اإلجتماعي):)

املشورة واإلدارة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
التسيير):)السيدة ليلى الكافي.

الرأسمال):)10.000.00)درهم.
املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدارالبيضاء.
السجل التجاري):)293037.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2021 مار2) (2 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)293037
قصد النشر واإلعالن

262 P

A&M LOG
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك لوحيد

رأسمالها : 20.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 10، شارع 

مو�سى بن نصير شقة 11، الطابق 
الساد2، الدارالبيضاء

السجل التجاري : 370327
الشريك) قرار  محضر  بحسب 
(،2021 فبراير) (23 بتارخ)  الوحيد 

تقرر ما يلي:)

 CB التجارية) العالمة  تسجيل 

للشركة) املخصصة  (CONCEPT

للملكية) املغربي  املكتب  قبل  من 

الصناعية والتجارية كما يتضح من)

 2222763 رقم) السلبية  الشهادة 

2020)في) الصادرة بتاريخ)12)سبتمبر)

السجل التجاري للشركة.

إلتمام) الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2021 مار2) (2 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)768572.
قصد النشر واإلعالن
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FINDASENSE MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : 10، شارع 

الوحدة، عمارة إمام شقة رقم 2 

الدارالبيضاء

السجل التجاري : 359065 

الدارالبيضاء

تحت قرار محضر الشريك الوحيد)

اتخاد) تم  (،2021 فبراير) (11 بتاريخ)

القرارات التالية):

املصفي عند) تقرير  املوافقة على 

عملية التصفية.

مدقق) تقارير  على  املوافقة 

الحسابات.

مصفي) ذمة  إبراء) قرار  اتخاد 

للشركة.

املصادقة على إغالق التصفية.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات القانونية لالزمة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2021 مار2) (3 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)768201.
قصد النشر واإلعالن

264 P

صوكوويست)
ش.م.م

1)ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين)
األفغاني الطابق األول،)شقة رقم)2،)لقنيطرة

سجل تجاري رقم)25983)القنيطرة

 SOCIETE DES IMPRIMERIE
KENITRA

شركة مجهولة التسمية
 في طور التصفية

رأسملها : 200.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : شارع محمد 

الخامس زنقة 22 رقم 1، القنيطرة
سجل تجاري رقم : 26025

 القنيطرة
حل مسبق للشركة

الجمعية) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقدة  اإلستثنائية   العامة 
 31)أغسطس)2020)تم تقرير ما يلي):
على) املصادقة  وإقرار  فحص 

حسابات التصفية.
من) وإبراؤه  املصفي  ذمة  إخالء)

املهمة التي كلف بها.
إقفال عملية التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2)مار2)2021)تحت رقم)81251.
للخالصة والتذكير

املسير
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صوكوويست)
ش.م.م

1)ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين)
األفغاني الطابق األول،)شقة رقم)2،)القنيطرة

سجل تجاري رقم)25983)القنيطرة

MOTOLORENZ
شركة محدودة التسمية في طور 

التصفية
رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : مركز كونتمبو 
لألعمال، 71 مفترق شارعي محمد 

الخامس وشارع ازيالل الطابق 
الثالث، 20110 الدارالبيضاء
 سجل تجاري رقم : 251003

حل مسبق للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
تم) (2020 أكتوبر) (5 بتاريخ) املنعقد 

تقرير ما يلي):
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من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

تاريخه وتصفيتها وديا.

لورينزوني) إيليو  السيد  تعيين 

ELIO LORENZONI،)الحامل لجواز)

كمصفي) (YB2123663 رقم) السفر 
األصول) لتحقيق  وذلك  للشركة 

وتصفية الديون.

بالعنوان) التصفية  مقر  تحديد 

كونتمبو  مركز  الدارالبيضاء  (: التالي)

محمد  شارعي  مفترق   71 لألعمال، 

الطابق  أزيالل  وشارع  الخامس 

الثالث، 20110.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

املحكمة التجارية بالرباط،)بتاريخ)10 

فبراير)2021،)تحت عدد)765062.
للخالصة والتذكير

املسير

266 P

صوكوويست)

ش.م.م

1)ملتق شارع))محمد الديوري وجمال الدين)

األفغاني الطابق األول،)شقة رقم)2،)القنيطرة

سجل تجاري رقم)25983)القنيطرة

G.Z.K MODE
شركة محدودة التسمية ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 200.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : تجزئة سندباب، 

إقامة أنزك عمارة 2 2 شقة 31، 

عين الدياب الدارالبيضاء 

حل مسبق للشركة
بمقت�سى محضر قرارات الشريك)

ديسمبر) (31 بتاريخ) الوحيداملتخذة 

2020،)تم تقرير ما يلي):

من) الحل املسبق للشركة ابتداء)

تاريخه وتصفيتها وديا.
الزيزي) غيثة  السيدة  تعيين 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

بالدارالبيضاء) والقاطنة  (G365603

امينة) إقامة  خلوية  ابن  زنقة  (12

كمصفية) (،2 الشقة) (2 الطابق)
األصول) لتحقيق  وذلك  للشركة 

وتصفية الديون.

بالعنوان) التصفية  مقر  تحديد 

التالي):)الدارالبيضاء تجزئة سندباب، 

إقامة أنزك عمارة 2 2 شقة 31.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

بالدارالبيضاء،) التجارية  املحكمة 

بتاريخ)31)ديسمبر)2020،)تحت عدد)

.768230
للخالصة والتذكير

املسير
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 MSTECH شركة
في الوحيدة  الشريكة   قررت 

 19)نوفمبر)2020.

تصفية الشركة.

سوالف) حنان  السيدة  تعيين 

 336 مصفية لها بالعنوان التالي رقم)

حي الياسمين)3)الخميسات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (25 ( تحت عدد) بالخميسات،)

22)يناير)2021.
للنسخ والبيان

الوكيل

268 P

 GNBH IMMO شركة
ش.م.م.ش

الرفع من رأسمال
بتاريخ الوحيد  الشريك   قرر 

 6)يناير)2021:

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

درهم) (776.830 درهم إلى) (100.000

على) عينية  حصص  بإضافة  وذلك 

شكل أرض ذات الرسم العقاري رقم)

16/63032)بقيمة)676.800.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 فبراير) (18 ببنسليمان بتاريخ،)

تحت عدد)108.
للنسخ والبيان

الوكيل

269 P

KARMINE IMPORT EXPORT
ش.م.م

إغالق التصفية
اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد في)28)ديسمبر)2020:
إغالق تصفية الشركة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 
بالخميسات) اإلبتدائية  باملحكمة 
فبراير) (19 بتاريخ) (55 عدد) تحت 

.2021
للنسخ والبيان

الوكيل
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POLE SERVICES
SARL

RC : 21225
املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 
شركاء) قرر  (2021 يناير) (13 بتاريخ)

الشركة ما يلي):
توسيع النشط اإلجتماعي).

اإلجتماعي) النشط  توسيع  تم 
وذلك بإضافة الطبخ وحذف التجارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (2 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2021،)تحت رقم)36123.
271 P

SOCIETE OPT’S
SARL AU

SARL AU : الصفة القانونية
في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
2021)بالرباط والتي تحمل)  8)فبراير)

الخصائص التالية):
الهدف اإلجتماعي):)

التجارة في البصريات.
الشمسية) النظارات  بيع 

والعدسات.
بيع املجوهرات وإطارات الذهبية.

بيع وشراء.
املعطيات) بجميع  القيام  وعموما 
الشركة) تنمية  في  تساهم  قد  التي 
وكذالك اإلنعاش بجميع أنواعه،)بيع)
شراء،)وتبادل التجهيزات املباشرة أو)

الغير املباشرة.

رأسمال الشركة):)100000)درهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي:

الغازي) الصنهاجي  سهام  السيدة 

1000)حصة.

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.

شارع عقبة) (35 (: املقر اإلجتماعي)

متجر رقم)2)أكدال الرباط.

التسيير):)من طرف السيدة سهام)

الصنهاجي الغازي.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 N° DU REGISTRE DE رقم)

.COMMERCE 1500LB

272 P

 STE.AL MANAR FOR

SERVICES AND FINANCE

 CONSULTATIONS AND

INVESTMENT
SARL AU

رقم 2 عمارة 6 زنقة جدة الرباط

بمقت�سى عقد عرفي تمت مداولته)

الجمع) قرر  (2021 فبراير) (5 بتاريخ)

العام اإلستثنائي ما يلي):

ليصبح) الشركة  مال  رأ2  زيادة 

3.000.000.000.00)درهم.

تسيير الشركة من طرف الشريك)

الوحيد السيد محسن القحطاني.

النشاط األسا�سي للشركة أصبح)

هولدينغ مالي وعقاري.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

بالرباط تحت رقم اإليداع) التجارية 

111130)بتاريخ)17)فبراير)2020.

273 P
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STE. IMOULA SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)

تم) الشريك الوحيد للشركة أسفله،)

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها):

 STE. (: اإلجتماعية) التسمية 

.IMOULA SERVICES SARL AU

املوضوع):)

حفر اآلبار.

مقاول األشغال املختلفة أو البناء.

تثبيت أنظمة السقي.

بومية،) مركز  (: اإلجتماعي) املقر 

ميدلت.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000.00 (: الرأسمال)

بقيمة) حصة،) (1000 من) مكونة 

100)درهم للحصة كلها بيد الشريك)

الوحيد.

تكلف الشريك الوحيد) (: التسيير)

بالتسيير ملدة غير محددة.

السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر).

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

تحت) بميدلت  اإلبتدائية  باملحكمة 

رقم)21/56،)بتاريخ)23)فبراير2021،)

السجل التجاري رقم)2627.
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MAPITERRE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

العمومية) ( بموجب قرار الجمعية)

(،2021 يناير) (19 اإلستثنائية بتاريخ)

ذات) شركة  (MAPITERRE ( لشركة)

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تقرر ما يلي):

الحصص) جميع  تفويت 
اإلجتماعية من طرف العدناني عبد)
الرحيم لفائدة السيد جالل يوسف.

العدناني) السيد  استقالة  نتيجة 
تم) عبد الرحيم من مهامه كمسير،)
الحامل) تعيين السيد جالل يوسف،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
للشركة) جديد  كمسير  (BH390978

ملدة غير محدودة.
تحيين القانون األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) فاتح  يوم  بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)111129.
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 RAMACOLOR PEINTURES
SA

شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها : 77.000.000.00 درهم
املقر الرئي�سي : كلم 12 الطريق 
السيار الدارالبيضاء الرباط 
حي القد2 سيدي البرنو�سي 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 53819 

الدارالبيضاء
مار2) (3 بمقت�سى محضر بتاريخ)
العادي) العام  الجمع  قرر  (،2021

املنعقد بصفة استثنائية ما يلي):
قبوا استقالة السيدة نزهة أمزيل)
شركة) في  كمتصرفة  مناصبها  من 

.RAMACOLOR PEINTURES SA
تم اإليداع القانوني:)لدى املحكمة)
بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 
 9)مار2)2021)تحت الرقم)769229.
276 P

MGG MAROC
SARL

رأسمالها : 20.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : محل طريق تامسنا 

2022 وسط 2022 تامسنا تمارة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6)يناير)
م.ج.ج) شركة  شركاء) قرر  (،2021

املغرب ش.ذ.م.م ما يلي):

تحويل املقر اإلجتماعي):)من محل)

تامسنا) (2022 وسط) (2022 تامسنا)

الشقة) (7 تمارة إلى تجزئة إيمان رقم)

12)الطابق)3)تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5118)في) اإلبتدائية بتمارة تحت رقم)

2)مار2)2021.
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GAMSTORES

تأسيس
في بسال  مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

 19)يناير)2021)قد تم تأسيس شركة)

تحمل الخصائص التالية):

.GAMSTORES(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):

التجارة والتوزيع ملواد التنظيف.

التجارة لعامة.

100.000.00)درهم) (: الرأ2 املال)

من) حصة  (1000 إلى) مقسمة  نقدا 

فئة)100)درهم للحصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من التقييد)

بالسجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع عبد هللا) (: اإلجتماعي) املقر 

حي اشماعو) (،121 الشفشاوني رقم)

سال.)

التسيير):)اإلدارة وتسيير الحساب)

البنكي عابد وحمان الحامل لبطاقة)

.AB121613(التعريف الوطنية عدد

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

 33093 بسال) اإلبتدائية  باملحكمة 

)تحت اإليداع) (2021 مار2) بتاريخ2)

القانوني عدد)36102).

278 P

ONE DREAM CAR
S.A.R.L

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : ROUTE

 MAHDIA, RESIDENCE(RAHAT

 AL(BAL(IMM(N° 1 APPT(N°3

 1er(ETAGE(HAY(AL(AMAL(SALE

MAROC

RC(N°25399 SALE

إشعار بالتغيير
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)

واملسجل) (2019 سبتمبر) (26 في)

  RE30693 مرجع) تحت  بالرباط 

 2019 أكتوبر) (16 بتاريخ) (OR27513

قرر املساهمون في):

شركة) (ONE DREAM CAR

رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

طريق) ومقرها  درهم  (100.000.00

 1 عمارة) البال  راحة  إقامة  مهدية 

الطابق األول حي األمل) (،3 شقة رقم)

سال،)ما يلي):

اإلجتماعية) التسمية  تغيير 

إلى) (ONE DREAM CAR للشركة)

.ONE DREAM COSMETIQUE

تغيير الهدف اإلجتماعي والنشاط)

التجاري للشركة.

منتجات) بالتقسيط  البيع 

التجميل.

مركز التجميل والحالقة.

لجميع) واإلستيراد  التصدير 

منتجات التجميل.

إلى) للشركة  إلجتماعي  املقر  نقل 

العمارة) (،3 مدينة الرباط،)شقة رقم)

هبة) إقامة  الرومي  زنقة ضاية  (،25

أكدال.

ياسين) مريود  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

ثاني) كمسير  (GN156756 عدد)

للشركة ملدة غير محدودة مع تعديل)

بند سلط التوقيع.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
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كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

مار2) و3) (2020 نوفمبر) (26 بتاريخ)

2021)تحت عدد)35262.

279 P

PALACE BUSINESS شركة
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد

الرأسمال : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : حي أرسالن زنقة 2 
رقم 60 بالدار البيضاء

السجل التجاري عدد 120993

تعريفها الجبائي عدد 1623087

تأسيس  شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2005 ماي) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.PALACE BUSINESS

حي   : االجتماعي) املقر  عنوان 

أرسالن زنقة 2 رقم 60 بالدار البيضاء 

22000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 500.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ملسيري الشركة):)محمد بنعدوا.

وخارج) داخل  (: الشركة) غرض 

أنواع) كل  وتصدير  استيراد  املغرب 

املنتوجات.

الصفقات) جميع  عامة  وبصفة 

والتجارية) والسياحية  العقارية 

والذين) وغيرهم  والصناعية  واملالية 

لهم عالقة بغرض الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2005)تحت رقم)263520.
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PALACE BUSINESS شركة
 شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد
الرأسمال : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : حي أرسالن زنقة 2 
رقم 60 بالدار البيضاء

السجل التجاري عدد 120993
تعريفها الجبائي عدد 1623087

تغيير مقر الشركة
 6 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
الوحيد) الشريك  تم  (2010 أكتوبر)

قرر ما يلي):
تغيير مقر الشركة):)من حي أرسالن 
إلى  البيضاء  بالدار   60 رقم   2 زنقة 
قائمة زنقة ليبورن وطريق أوالد زيان 

إقامة الفرج بالدار البيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2008)تحت رقم)321279.
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STE CAFE NEGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
132215

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2020)تم تحويل) 22)يوليو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املحل) (3 التوسعي) (2 النهضة) حي 
178)تجزئة) 120)الرباط إلى) التجاري)

الحياة عين العودة تمارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)111587.
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MOROCCAN LIGHT CO
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)5)مار2)
تم وضع قوانين الشركة ذات) (2021

املميزات التالية):
 MOROCCAN LIGHT(:(التسمية

.CO

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):
 بجميع األنشطة املتعلقة بالصناعة
استيراد) عامة،) تجارة  التقليدية،)

وتصدير.
املقر الرئي�سي):)حي حجري رقم)18 

العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
ملك) في  للواحدة  درهم  (100 فئة)

السيد حسن حالت.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

حسن حالت.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 مار2) (8 بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (733/2021

.35553
للنشر والبيان
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 TANTAN GSM &
COMPUTER

SARL AU
AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 294 BIS(AV

MOHAMED V TANTAN
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)22)نوفمبر)

2020)تم تقرير ما يلي):
السيد) حصص  جميع  تفويت 
في) (LHOUCINE LATRACHE
 LHOUCINE الشركة لفائدة السيد)
بمثابة) أصبح  الذي  (ALAYOUA
بما) بالشركة  الوحيد  الشريك 

مجموعه)1000)حصة.
 LHOUCINE السيد) تعيين 
مسيرا للشركة ملدة غير) (ALAYOUA

محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتاريخ)25)نوفمبر)

2020)تحت رقم)2020/257.
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 SOCIETE DEMING

PERFORMANCE

SARL

تغيير شركة
سجل تجاري رقم 23219

التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية):

بيع الحصص):

500)حصة من طرف السيد) بيع)

ازويني) السيدة  إلى  ابراهيم  صباري 

مليكة بــ)100)درهم للحصة.

السيد) إلى  الشركة  تسيير  يعهد 

صالح الدفلي ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

مار2) (8 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2021)تحت رقم)2021/729.
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GLOBAL TRAVSUD

ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها : شارع 50 عمارة لال انهى ولد 

الرشيد شقة 2 الطابق الثاني مدينة 

الوحدة العيون

تعديالت قانونية
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ)8)مار2)2021)تمت املصادقة)

على ما يلي):

وإضافة) األنشطة  جميع  حذف 

األنشطة اآلتية):

(- استيراد وتجارة املواد الغذائية)

تجارة عامة)-)نقل البضائع.

خالدي) ادريس  السيد  تعيين 

محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 

السيد محمد ولد الرشيد) إبقاء) مع 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 

9)مار2)2021)تحت رقم)2021/721.

286 P



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6072

STE TIDAK SUD
SARL AU

RC : 35567
تأسيس شركة

مار2) (9 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
ش.م.م) (TIDAK SUD (: التسمية)

بشريك وحيد.
األجهزة) وصيانة  بيع  (: النشاط)
تجارة) واملعلوماتية،) اإللكترونية 

عامة.
املستقبل) حي  (: االجتماعي) املقر 

رقم)285))العيون.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأ2 
موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):
السيد أحزام محمد)1000)حصة.
تم تعيين السيد أحزام) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
التجاري) وبالسجل  (2021 مار2) (9

تحت رقم)2021/738.
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 STE TWINS AWESOME
JORY

SARL AU
RC : 35569

تأسيس شركة
مار2) (9 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 TWINS AWESOME (: التسمية)

JORY)ش.م.م بشريك وحيد.
النشاط):)استيراد،)تصدير،)توزيع)
املواد الغذائية،)مواد التجميل واملواد)

األولية والصناعية.

املقر االجتماعي):)حي الجديد بدون)
رقم طرفاية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس.

درهم) (100.000 (: املال) رأ2 
موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):
السيد جمال هدى)1000)حصة.

تم تعيين السيد جمال) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  هدى 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
التجاري) وبالسجل  (2021 مار2) (9

تحت رقم)2021/739.
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BFO FFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : 2 زنقة االمام 

مسلم الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 258629

الدار البيضاء
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
أغسطس) (6 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2020)قرر الشريك الوحيد ما يلي):
20)حصة من) املصادقة على بيع)
 BFO FONCIERE الشركة) طرف 

.MIPAR(لصالح شركة
 MIPAR شركة) على  املصادقة 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) درهم  (100.000 برأسمال)
االجتماعي في)10)شارع الحرية الطابق)
البيضاء) الدار  (6 رقم) شقة  الثالث 
للدار) التجاري  السجل  في  مسجلة 
373221)ويمثلها) البيضاء)تحت رقم)
برادة) سعد  محمد  السيد  مديرها 

كشريك جديد.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
بشريك وحيد لشركة ذات مسؤولية)

محدودة.
اعتماد النظام األسا�سي للشركة)

في شكلها الجديد.

إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (16 بتاريخ)

.765832
لإليداع والنشر

املسير
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FYBOTS SERVICES
شركة مجهولة االسم

رأسمالها 300.000 درهم

مقرها االجتماعي : 93 شارع املسيرة 

الخضراء شقة رقم 11 الدار البيضاء

السجل التجاري 210337

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)

نوفمبر) (10 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2020)حيث تقرر ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة مجهولة االسم إلى شركة)

محدودة املسؤولية.

إدارة) مجلس  أعضاء) مهام  إنهاء)

الشركة.

 DEVULDER( YOANN, السيد)

.YANNIK,(MICHEL

 LUC AUGUSTE LOUIS السيد)

.MARIE TARDIVEL

.LA SOCIETE FYBOTS S.A.S

السيد يوسف لعسري.

مهام خبير حسابات مكتب) إنهاء)

لحسابات) كمدقق  (FIDAROC

الشركة.

تعيين):

 DEVULDER( YOANN, السد)

الجنسية) ذو  (YANNIK,( MICHEL

الفرنسية والحامل لجواز السفر رقم)

.15DA62591

ذو) لعسري  يوسف  السيد 

للبطاقة) املغربية والحامل  الجنسية 

.I310972(الوطنية رقم

كمسيرين للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.

إعطاء)الصالحيات إلنجاز اإلجراءات.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2021 فبراير) (22 بتاريخ)

.767332
ملخص قصد النشر

مجلس اإلدارة

290 P

 DAMCO LOGISTICS AND
SERVICES MAROC
شركة مجهولة االسم

رأسمالها 6.300.000 درهم
مقرها االجتماعي : 69 زنقة عثمان 

 ابن عفان الطابق الخامس
الدار البيضاء

السجل التجاري 115703
اإلدارة) مجلس  ملداوالت  تبعا 
املنعقد بتاريخ)19)نوفمبر)2020)تقرر)

ما يلي):
 EVARISTO السيد) استقالة 
 RUBEN MORATINOS
COLLANTES)من مهامه كمدير عام)

للشركة.
ذات) ميعاد  منى  السيدة  تعيين 
بتاريخ) مزدادة  املغربية  الجنسية 
حاملة لبطاقة) (1983 أغسطس) (19
 BH562676 التعريف الوطنية رقم)
زنقة زرهون الطابق) (72 والقاطنة بـ)
الخامس شقة رقم)15)الدار البيضاء)

كمديرة عامة للشركة.
إعطاء)الصالحيات إلنجاز اإلجراءات.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء)بتاريخ)29)يناير)2021)تحت)

رقم)763271.
ملخص قصد النشر

مجلس اإلدارة
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 ARHZRAF SERVICES شركة
12 مكرر زنقة لبنان الرقم 3 املحيط 

الرباط
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2021 فبراير) (15 بتاريخ) بالرباط 
وضع النظام األسا�سي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة):



6073 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

 ARHZRAF SERVICES(:(التسمية

.SARL

زنقة) مكرر  (12 (: املقر االجتماعي)

لبنان الرقم)3)املحيط الرباط.

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

األعمال املتنوعة أو البناء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

بفاتح) تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
رأ2 املال):)إن رأسمال الشركة قد)

حدد في مبلغ)100.000)درهم مقسمة)

100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة):
بلخيري) للسيدة  حصة  (600

شيماء.
املعمري) للسيد  حصة  (200

ادريس.

املسير):)السيدة بلخيري شيماء.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.150113
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ايغوتيل
AIROTEL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2021 فبراير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

التسمية):)ايغوتيل.

الغرض االجتماعي هو):

اإليواء)السياحي وتقديم الطعام.

تسيير املنتزهات الترفيهية والتسلية.

تأجير الشقق الفندقية،)التخييم.

 تنظيم األحداث واأللعاب الرياضية

من) وغيرها  امليكانيكية  واألنشطة 

األنشطة املماثلة.

كراء)الدراجات والدراجات النارية)
وجميع) الترفيهية  والقوارب  (2X2
األنشطة) امليكانيكية،) األنشطة 

البحرية واألنشطة املماثلة.
 تسيير وتنشيط األنشطة الرياضية،
 الترفيهية،)األنشطة،)السياحة الزراعية

والسياحة البيئية.
برقم) موطنة  (: االجتماعي) املقر 
56)عمارة السعادة الطابق رقم)II)بئر)

انزران الدشيرة.
من) سنة  ( (99 في) حددت  (: املدة)

تأسيس الشركة النهائي.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
الرأسمال في)100.000)درهم مقسمة)
إلى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)درهم لكل حصة.
 1000 احمد) ضبشيل  السيد 
 100 قيمة) من  اجتماعية  حصة 
قدرها) بمساهمة  حصة  لكل  درهم 

100.000)درهم.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
ضبشيل احمد مسير للشركة ملدة غير)

محددة.
الشركة ملزمة) (: بالنسبة للتوقيع)
االجتماعي) بالتوقيع  صحيح  بشكل 

املفرد للسيد ضبشيل احمد.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
رقم) تحت  (2021 فبراير) (25 بتاريخ)

.293
292P مكرر

شركة سوتيغن اكسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
الرأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : موطنة برقم 118 
حي الداخلة شارع الحسن األول 
اكادير مكتب رقم 19 طابق 2 حي 

الداخلة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2020)سوتيغن اكسبور) 12)ديسمبر)

قررت ما يلي):

للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 8 اكادير مكتب رقم) (: العنوان اآلتي)
شارع مسعود الوفقاوي حي) (29 رقم)

السالم اكادير.

برقم  موطنة   : السابق) العنوان 
118 حي الداخلة شارع الحسن األول 

حي   2 طابق   19 رقم  مكتب  اكادير 

الداخلة اكادير.

النظام  من   2 رقم  البند  تغيير 

األسا�سي )املقر االجتماعي(.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 فبراير   25 بتاريخ 

.98295
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR L'ETAT

 N° 28 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

 SOCIETE CARREAUX

MATOU
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : ظهر لحرش طريق 

بلقصيري سوق أربعاء الغرب

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

ش.ذ.م.م) (CARREAUX MATOU

ذات) شركة  تأسيس  تقرر  ش.و 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 SOCIETE CARREAUX(:(التسمية

.MATOU

تصنيع بالط) (: الرئي�سي) املوضوع 

االستيراد) (- نقل البضائع) (- اإلسمنت)

والتصدير.

لحرش  ظهر   : االجتماعي) املقر 

طريق بلقصيري سوق أربعاء الغرب.

املدة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

هشام ماطو،)حي بدر مجموعة 2)

رقم)126)سوق أربعاء)الغرب):)1000 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

اإلدارة):)عين مسيرين للشركة):

الحامل) ماطو  هشام  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GB39853

 وقد تم اإليداع القانوني لقوانين
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

أربعاء)الغرب بتاريخ)25)فبراير)2021 

تحت رقم)2021/21.

294 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR L’ETAT

 N° 28 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00 .99& 05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

 SOCIETE STATION SERVICE

ESPERANCE
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : محطة أفريقيا 

سيدي عالل التازي سوق أربعاء 

الغرب

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

 SOCIETE STATION SERVICE

تقرر) ش.و  ش.ذ.م.م  (ESPERANCE

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
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 SOCIETE STATION (: التسمية)
.SERVICE ESPERANCE

املوضوع الرئي�سي):)محطة التزويد)
بالوقود والخدمات.

إفريقيا  : محطة  االجتماعي) املقر 
أربعاء  سوق  التازي  عالل  سيدي 

الغرب.
املدة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):
 12 رقم) ن  بلوك  الفري،) حميد 

الحوزية القنيطرة):)1000)حصة.
املجموع):)1000)حصة.

اإلدارة):)عين مسيرين للشركة):
الحامل) الفري  حميد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GB.23826
 وقد تم اإليداع القانوني لقوانين
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
أربعاء)الغرب بتاريخ)22)فبراير)2021 

تحت رقم)2021/19.
295 P

ROHY TRAVAUX
 DOUAR AKHALOUF C.R
BOUZEROUAL ZAGORA

قفل التصفية
غير  القرارات  محضر  بمقت�سى 
 2021 فبراير   18 بتاريخ  العادية 
 ROHY شركة  في  الوحيد  للشريك 
املسؤولية  ذات  شركة   TRAVAUX
رأسمالها  وحيد  بشريك  املحدودة 
بالسجل  املسجلة  درهم   10.000
رقم  تحت  زاكورة  ملدينة  التجاري 
1769 مقرها : دوار أخلوف بوزروال 

زاكورة تقرر ما يلي :
الحسابات  جميع  تصفية  قفل 

.ROHY TRAVAUX املتعلقة بشركة
إبراء ذمة املصفي السيد ليعي�سي 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  صالح 

.PB31187 للتعريف رقم

النهائية  التصفية  قفل  إثبات 

للشركة ابتداء من 18 فبراير 2021.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

لدى املحكمة االبتدائية بزاكورة يوم 

8 مار2 2021 تحت رقم 13.

296 P

SOCIETE RESTO NOUHISS
 N° 14 RUE(AL(ACHARI(APPT 04

AGDAL RABAT

تأسيس
في) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 يناير) (13 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

.RESTO NOUHISS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

إدارة) (: االجتماعي) الهدف 

واستغالل املطاعم.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

1000)حصة اجتماعية بـ) مقسم إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

سنة كل  من  ديسمبر  (31  إلى)

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل بالسجل التجاري.
زنقة) (12 رقم) (: االجتماعي) املقر 

األشعري الشقة)2)أكدال الرباط.

اإلدارة):)يتكلف بإدارة الشركة ملدة)

غير محدودة الشريك الوحيد السيد)

للبطاقة) الحامل  هللا  عبد  برا�سي 

.A278121(الوطنية للتعريف رقم

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

بكتابة) التجاري  السجل  في  الشركة 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط يوم فاتح فبراير)2021)تحت)

رقم)129571.

297 P

EXTRA TRAV ZAHER شركة
SARL AU

 بمقت�سى الجمع العام الغير العادي

تقرر) (2021 يناير) (28 املنعقد بتاريخ)

ما يلي):

صوفيا) السيدة  حصص  تفويت 

100)درهم) 600)حصة بقيمة) الزاهر)

بقيمة) الزاهر  بنعي�سى  السيد  إلى 

60.000)درهم.

السيدة صوفيا) وإعفاء) استقالة 

الزاهر وتعيين السيد بنعي�سى الزاهر)

مسير للشركة ملدة غير محددة.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 

111520 بتاريخ 8 مار2 2021 لدى 

املحكمة التجارية بالرباط.

298 P

 STE K.A.D TRANSPORT
SARL

تأسيس شركة

 ذات املسؤولية املحدودة

 من شريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي حرر في أكادير)

تأسيس) تم  (02/02/2021 بتاريخ)

من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد))لها املميزات التالية:

 K.A.D ش.م.م.ش.و) (: التسمية)

. TRANSPORT

نقل البضائع لحساب) (– الهدف)

الغير.

11عمارة) ( املقر االجتماعي)–شقة)

13اقامة حدائق سو2 حي املحمدي))

أكادير).

التسيير)–)اللة فطيمة الزهرة زكي)

االدري�سي))ملدة غير محدودة.

رأسمال الشركة)100.000)درهم.)

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بأكادير بتاريخ)02/03/2021 
تجاري) سجل  (98557 رقم) تحت 

رقم26229 .
الخالصة لإلشهار

 300 P

 Société  “JANTA POUR

“ EQUIPEMENTS
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 20.000.00 درهم

املقر االجتماعي :بحي زنقة 3 مار2 

أوالد برحيل تارودانت.

بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 

القانون) تم وضع  (,2021 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

  JANTA POUR املحدودة)

 EQUIPEMENTS

باملميزات التالية):

الشركاء):)

باملقدم,) العزيز  عبد  السيد 

(،01/01/1990 مزداد سنة) ( مغربي,)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

بدوار) الساكن  ( (HA152836 رقم)

الدحاحنة اجدور اليوسفية.

املوضوع):

تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي):

حفر اآلبار.)

تجهيز الضيعات الفالحية.

التسمية):

  JANTA  POUR(« م.م) ذ.) ( شركة)

.EQUIPEMENTS((«((S.A.R.L

املقر االجتماعي):

بزنقة)3)مار2))أوالد برحيل عمالة)

تارودانت.

املدة):)تسعة و تسعون سنة ابتداء)

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

مقسمة) درهم  (20000 ب) الشركة 

درهم) (100 حصة من فئة) (200 إلى)

موزعة كتالي):

حصة) (200 باملقدم) العزيز  عبد 

اجتماعية.

املجموع))200)حصة اجتماعية.

العزيز) عبد  السيد  التسيير:)

ويلزمها) للشركة  مسير  عين  باملقدم 

بتوقيعه املنفرد ملدة غير محددة.
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من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)دجنبر من كل)

سنة.
األرباح:)توزع األرباح الصافية بعد)
في املائة لالحتياط القانوني) (5 خصم)
في) حصتهم  حسب  الشركاء) على 
الشركة أو تنقل من جديد إلى السنة)

املوالية.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)
تحث رقم السجل) ( فبراير2021) (22

التجاري)7511.
مقتطف من أجل اإلشهار

301 P

 INNOVATION AND
 TECHNOLOGY FOR

 TOURISM OPTIMIZATION
ITTO

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة 

الشريكة) قرار  محضر  بـمـوجـب 
الوحيدة))بـتـاريـخ)15)فبراير)2021 :

ذات) شركة  تأ  تأسيس  تم 
مسؤولية محدودة الشريكة الوحيدة))

بالخصائص التالية:
•)التسمية:

 Innovation( and( Technology
for(Tourism(Optimization(ITTO

االستشارات في اإلدارة) (: الهدف) (-
واإلستراتيجية واالتصال والتحسين.

الحلول) وتسويق  برمجة  (-
والبرامج) واملنصات  والتطبيقات 
والتكنولوجية) الرقمية  واألدوات 
للتحليل والتحكم واإلدارة والتسويق)

والترويج.
وتنفيذ) وإنشاء) تصميم  (-
التقنية) والخدمات  الرقمية  الحلول 

واملعلوماتية.
السمسرة والتعاقد من الباطن) (-
الخدمة) وتقديم  والتمثيل  واملتاجرة 
والوسيط والعمولة وجميع العمليات)
بأحد) مباشرة  املرتبطة  األخرى 

األنشطة املذكورة أعاله.

•)املقر الرئي�سي):)))C/Oشمس أيور)

تمسيا) بلقاسم  سيدي  عين  الدوار 

أيت ملول.

•)مدتها)99)سنة من يوم تأ سيس.
 100000 رأ2 مال) (: رأ2 املال) (•

سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم.

 1 في) تبدأ  االجتماعية:) السنة  (•

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

عام.

مريم) الوافى  السيدة  تعيين  تم 

غير) لفترة  للشركة  حصرية  مديرة 

محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان برقم)

22613)و528)بتاريخ)03/03/2021.
من اجل النسخة والبيان

302 P

  »  INNOVADOR TRANS «
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد 

وبتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2021 مار2) (1

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد سجلها التجاري رقم))26225  

ذات املميزات التالية):)

 INNOVADOR« (: التسمية))

   »TRANS

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

رقم) ب  بلوك  (: االجتماعي) املقر 

356)حي بوحسين بنسركاو اكادير.

الرأسمال):)000 100)درهم.

النقل الوطني والدولي) (- (: الهدف)

للبضائع لحساب الغير.

املصحوبة) الغير  األمتعة  نقل 

لحساب الغير وطنيا و دوليا.

)الشركاء):)السيد الربح عبد هللا.)

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الربح عبد هللا.

السنة االجتماعية):))من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبر.)

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
باكادير)) التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم)) تحت  (02/03/2021 بتاريخ)

.98552
303 P

 SOCIETE * IMDKL TRAVEL
* & EVENTS
S.A.R.L D’AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
ذات) شركة  تأسيس  (18/02/2021
املسؤولية املحدودة و مميزاتها كالتالي:
التسمية):)امدكل طرافل إيفنتس)

ش.م.م.)
 SOCIETE * IMDKL TRAVEL &

.EVENTS *   S.A.R.L D’AU
األحداث) تنظيم  (: الهدف)

والرحالت.
اكنان) دوار اكن  املقر االجتماعي:)

دراركة أكادير.)
الرأسمال):)100000)درهم مقسم)
درهم) (100 حصة بقيمة) (1.000 إلى)
أحمد) السيد  الواحدة،) للحصة 

بلقاسم))1000)حصة.
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد أحمد بلقاسم.))
اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 
التجارية) باملحكمة  القانوني 
بتاريخ) (98617 عدد) تحت  أكادير 

.08/03/2021
304 P

شركة ايلو ديزاين 
 ش م م 

 STE ILOT DESIGN
 SARL

بلوك 06 رقم 198 بن سركاو 
اكادير

سجل التجاري رقم 26201 
بتاريخ)18 2021)ثم تاسيس شركة)

دات املسؤولية املحدودة).
-)التسمية):)شركة ايلو ديزاين).)

شركة ذات) ( (: الشكل القانوني) (-
املسؤولية املحدودة.

-)الهدف):)
-)بيع وتركيب املطابخ املجهزة.

رقم) (06 بلوك) (: املقر االجتماعي) (-
198)بن سركاو اكادير.

-)را2 املال:)حدد في مبلغ))10.000 
حصة بثمن) (100 درهم مقسمة الى)
كما) موزعة  حصة  لكل  درهم  (100

يلي:
اشطاش:) بسمة  -السيدة 

50حصة
-السيد احمد عياش:)50حصة

بسمة) السيدة  عينت  -التسيير:)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  اشطاش 

محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 -املدة:)
تسجيل الشركة في السجل التجاري)

-السنة االجتماعية:)من)1)يناير الى)
31)ديسمبر))من كل سنة.)

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (03/03/2021 بتاريخ)

.98532
305 P

 IFRI LIBRAIRIE CAFÉ
CULTUREL LAYAN

.S.A.R.L 
انشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  ثم  (15/02/2021
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 IFRI LIBRAIRIE CAFÉ (: االسم)

 .CULTUREL LAYAN S.A.R.L
-)هدف الشركة):

مقهئ ومكتبة
املدة محددة في)99)سنة)

مبلغ) في  محدد  الراسمال  (-
  1000 الى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتابها للسيدة ليلى)

الرهوني)1000)حصة.
تم تعيين السيد ليلى) (: التسير) (-
ملدة) للشركة  كمسيرة  الرهوني 
صالحية) إعطائها  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء)اإلداري والبنكي.
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لتكوين) األرباح يتم اقتطاع)5%) (-
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  القانوني  اإليداع  (-
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية باكادير تحت رقم)

98581)بتاريخ)05/03/2021.
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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مكتب الحسابات أركوم فيدو2 كنسولتين

www.ofc.orcom.com

MORINGA PLANTE
SARL A.U

إنشاء الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2021\02\16
املسؤولية) ذات  للشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:
ذات) ( شركة) (: الشركة) شكل  (/1

مسؤولية محدودة لشريك الوحيد
 MORINGA تسمية الشركة:) (/2

. PLANTE SARL A.U
3/)غرض الشركة:

املساحات) وصيانة  البستنة 
الخضراء.

2/املقـر االجتـمـاعي للشركة):)الرقم)
الكواكب) زنقة  االول  الطابق  (32

الحريشة والد التايمة.
سنة) (99 في) محـددة  (: 5/املدة)
من تاريخ تاسيسهـا النهـائي مـا) ابتـداء)

عـدا االنحالل املسبق او التمـديـد.
في) محدد  (: الشركة) 6/رأسمال 
الى)))) مقسم  درهم  (100000 مبلـغ)
 100 1000))حصة اجتماعية بقيمة)

درهم للحصة.
7/)الشركاء

بوشعيب) السيد  درهم  (100000
زنقة) السالم  بحي  القاطن  العليلي 

916)الرقم)27)اكادير.
تعيين) تم  القانوني:) 8/املسير 
غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدود:)
السيد بوشعيب العليلي.

9/)رقم التقيد في السجل التجاري:)
التجاري) السجل  في  التسجيل  تم 
للمحكمة االبتدائية لتارودانت))تحت)

رقم)7291.
للخــــــالصــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات أركوم فيدو2 كنسولتينك
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 MAIZI TAP
S.A.R.L-A.U

اإلشهار القانوني
الوحيد))) الشريك  قرار  حسب 
   MAIZI TAP –S.A.R.L-A.U ( لشركة)

بتاريخ)2021/02/19)قرر ما يلي):
-)مقر الشركة:)شقة زنقة)03)بلوك)

2 حي النهضة ايت ملول.)
-)رأ2 املال):)حدد في)100.000,00 
1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)
وموزعة) الواحدة  درهم  (100 فئة)
 1000 الرحيم) عبد  -معيزي  كتالي)

حصة.)
-)املوضوع):)من أهداف الشركة:

منتوجات) جميع  وشراء) بيع  (1
السجاد

لحسابي) البضائع  نقل  (2
الشخ�سي.

-)التسيير:)قرر الشريك الوحيد أن)
   MAIZI TAP –S.A.R.L-A.U شركة)
سيسرها السيد معيزي عبد الرحيم)

ملدة غير محدودة.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع) (-
بإنزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  (09/03/2021 بتاريخ)

585،)السجل التجاري رقم)22653.
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RAMONEB
sarl(AU 

Au(Capital(de 100 000,00 Dhs
 Siège(Social: N°48 RUE

 SALMAN EL FARISSI HAY BNO
ROCHD GUELMIM

ICE : 002733763000064
تـــأسيــس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (15/02/2021
بشريك) املحدودة  املسوؤلية  ذات 

وحيد))باملميزات التالية):

RAMONEB(:(التسمية
زنقة) (28 رقم) (: االجتماعي) املقر 
سلمان الفاري�سي حي ابن رشد كلميم.
درهم) (100.000 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.
أشغال) في  مقاول  (: الهـــــــــــــــــدف)
في) التجارة  البناء،) وأشغال  مختلفة 

املواد الغذائية التصدير واالستيراد.
املسير القانوني):)بنعمر اسماعيل).)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

01/03/2021)تحت رقم)82/2021.
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 Ste PAPIPRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100000درهم

املقر االجتماعي : رقم 10 طريق 
عبا2 القباج حي رياض السالم 

أكادير
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين) وضع  تم  فبراير2021،) (09

الشركة ذات امليزات التالية:
 PAPIPRO(:1)-)التسمية

شركة ذات) الشكل القانوني:) (- (2
مسؤولية محدودة.

3)-)الهدف):)مطبعة
2)-)املقر االجتماعي:)رقم)10)طريق)
السالم) رياض  حي  القباج  عبا2 

أكادير
5)-)املدة):)99)سنة ابتدءا من تاريخ)

التأسيس.
مبلغ)) في  حدد  (: رأسمال) (- (6
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100000

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
إلى) أسند  التسيير  (: التسيير) (- (7
السيد لحرش حمزة والسيد اهقاي)

حسن
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع  (- (8
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ)) (98527 رقم) تحت  بأكادير 

.02/03/2021
من اجل النسخة و البيان عن املسيرين):

السيد لحرش حمزة والسيد اهقاي حسن
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OUTNOUMAR TRANS
 S.A.R.L-AU

اإلشهار القانوني
الوحيد))) الشريك  قرار  حسب 

OUTNOUMAR TRANS- ( ( لشركة)

 2021/02/22 بتاريخ) (S.A.R.L-AU

قرر ما يلي):

-)مقر الشركة):)كراج رقم)32)بلوك)

2 رقم)27)حي اغروض اكادير.)
 100.000 (: رأ2 املال حدد في) (-

1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  100درهم  فئة)

كتالي):

OUTNOUMAR ABDERRAHIM

1000)حصة.)

من أهداف الشركة:) (: املوضوع) (-

نقل البضائع على الوطني والدولي) (1

لحساب الغير.

الوحيد) الشريك  قرر  التسيير:) (-

 OUTNOUMAR TRANS-(أن شركة

السيد) سيسرها  (-S.A.R.L-AU

 OUTNOUMAR ABDERRAHIM

ملدة غير محدودة.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع) (-

لدى املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)))

 98560 رقم) تحت  (2021/03/02

السجل التجاري رقم)26235.
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حسابات ادميم ش.م.م
336)شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف)0528220002الفاكس)0528229216

OUMBAREK TRANS شركة
  SARL AU 

إعالن عن تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات الشريك الوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (2021 مار2) (01

محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):

 OUMBAREK شركة) التسمية:)

. TRANS
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املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة وذات الشريك الوحيد.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)
في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  (100

ملكية السيد ضويو محمد.
مقر الشركة):)الطابق السفلي رقم)
شارع االخوة دار بن) (26 زنقة) (8085

الشيخ التمسية))ايت ملول.)
الوطني) النقل  (: الشركة) نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغير.
التسيير:)عين السيد ضويو محمد))

كمسير للشركة ملدة غير محدودة
الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع:)
الوحيد للمسير السيد ضويو محمد.

إلى يناير  (01 من) (: املالية)  السنة 
 31)ديسمبر).

في محددة  الشركة  مدة  (:  املدة)
 99)سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 572 رقم) تحت  (2021/03/08 يوم)

ورقم السجل التجاري)22639.
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 STE OUM ZAYD TRANS
 SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (16/02/2021
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية:
 STE OUM ZAYD«(:(الـتـسـميـــــــــــــــة

 »TRANS SARL AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـمـوضـــــوع):)شركة النقل لحساب)

الغير.
شارع محمد) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

الخامس اوالد تايمة.
مــــــدة الشركــــــة)):))99))سنة.)

رأسمـــال الشركـــة):)100.000درهم.
:زيد لعراجي)) السيد) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

. JT91718(رقم البطاقة الوطنية

فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) ( السنة)

يناير إلى)31)دجنبر من نفس السنة.

لدى) القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

   7519 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ)09/03/2021.
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STE ESCOMPTE  SARL

 STE OGS شركة

 GARDIENNAGE SARL AU

ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  في:05/03/2021)

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

تحمل الشركة اسم) -التسمية:) (1

 STE OGS GARDIENNAGE شركة)

. SARL AU

تحدد) (: الشركة) رأسمال  (- (2

 100.000,00 في) الشركة  رأسمال 

1000حصة بقيمة) درهم مقسم الى)

مملوكةل)) حصة  لكل  درهم  (100

 1000:  JB168252 بوبكر بن سهمو)

حصة.

تحدد املقر) (: املقر االجتماعي) (- (3

االجتماعي للشركة في))العنوان):بمركز)

أيت اعميرة اشتوكة أيت باها.

تعمل) (: االجتماعي) الهدف  (- (2

الشركة في مجال الحراسة.

5)-)التسيير:)تحدد تسيير الشركة)

بوبكر بن سهمو (: من طرف السيد)

.JB168252

القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (6

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ) (586 رقم) تحت  النزكان 

.09/03/2021
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STE LOGELFA  شركة
SARL ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (05/03/2021 في:)
تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):
 STE شركة) اسم  (: التسمية) (1

. LOGELFA SARL
2)رأسمال الشركة):)تحدد رأسمال)
الشركة في)100.000)درهم مقسم الى)
درهم لكل) (100 1000)حصة بقيمة)

حصة مملوكة كما يلي):
 500  :X282052 سعيد الفاروقي)

حصة).
 500   :  X331506 نورة العماري)

حصة.
املقر) تحدد  (: االجتماعي) املقر  (3

االجتماعي للشركة في).
اعميرة) ايت  دوار غزالة  العنوان:)

اشتوكة ايت باها).
تعمل) (: االجتماعي) الهدف  (2
االشخاص) نقل  مجال  في  الشركة 

لصالح الغير).
الشركة) تحدد تسيير  التسيير:) (5
من طرف السيد سعيد الفاروقي رقم)

X282052(.ب.وت
القانوني) امللف  ايداع  تم  (6
للشركة لدى االبتدائية بانزكان تحت)

رقم587)بتاريخ09/03/2021 
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RIMAL ARAZANNE شركة
ش.م.م  ذات الشريك الوحيد 

 التوطين :شركة هوارة تكنولوجي 
، دوار اللوز  ، الجماعة الترابية 

ملهادي، أوالد تايمـــة، إقليـــم 
تــــارودانــــت
تأسيـــــــــــــــس

موقـع) عرفي  عقــد  بمقتضـى 
فبراير) (28 بتاريـخ) ملهادي  بجماعة 
تارودانت) بمديـنة  ومسجـل  (2021
يوم)3)مار2)2021)تم وضع القانــون)
املسؤوليـة) ذات  لشركـة  األسا�سي 
الوحيد)) الشريك  وذات  املحـدودة 

تتميـز بالخاصيـات اآلتيــة):

التسميـــــــة االجتماعيــــــــــــة:
 RIMAL ARAZANNE شـــــركة)

م.م ش ذات الشريك الوحيد)))
الشريك الوحيد):))السيد شوكري)

جمال)
استغالل) االجتماعــــــــــــــــي:) الغــــــرض 

املقالع)
مقاول في األشغال املختلفة).

بيع وشراء))وتوزيع الفحم الخشبي)
االستيراد و التصدير))

التجــــــارة بصفـــــة عامـــــــة)
املقــــــــر االجتماعــــــــــــي):)

التوطين):شركة هوارة تكنولوجي)،)
دوار اللوز))،)الجماعة الترابية ملهادي)،)

أوالد تايمـــة،)إقليـــم تــــارودانــــت
:)حددت مـــدة الشركـــة في) املـــــــــــــــدة)
التأسيـس) يـوم  إبتداءا من  سنة  (99

النهائــي))للشركــة
رأ2 املـــــــــــــــــال):

 100000 حـدد رأ2 املال في مبلـغ)
حصة) (1000 إلى) مقسـم  درهم 
درهم) (100 ( فـئة) من  إجتماعيــة 

ومــوزع على الشكــل اآلتي:
 1000 (: جمال) شوكري  السيد 

حصة إجتماعية
عين السيد شوكري) (: التسيـــيــــــــــــر)
)للشركــة وذلك) جمال كمسيـــر وحيد)

ملــدة غير محدودة.))
في) تبتدأ  (: االجتماعيــــــــة) السـنــــــة 

فاتح يناير وتنتهي في31)دجنبر).
اإليــداع) تـــم  القانوني):) االيداع 
الضبــط) كتـابــة  لـدى  القــانــوني 
بــاملحـكمة االبــتــدائيـة بتــارودانــت يـوم)

2)مار2)2021)تحث رقـم200.
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 RIDE 4 FUN
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد 

في))) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (28/12/2020
املسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

بالخصائص التالية):))
.RIDE 2 FUN(:(االسم

الهدف:)النقل السياحي.
رأسمال املجموعة)):10000)درهم



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6078

املسير:)زيد الزين.
رقم) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
إقامة) د  عمارة  (52 رقم) مكتب  (5
السعدي،) الشيخ  شارع  تالبرجت 

تالبرجت أكادير
املدة)):)99)سنة

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
بتاريخ) (26127 رقم) أكادير.تحت 

.11/02/2021
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SNAIL BREED شركة
ش.م.م بشريك واحد

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع عبد الكريم 

 الخطابي، إقامة جواد 3 الطابق
رقم 23 كيليز مراكش

تـأسـيـس 
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموجب 
 2021 يناير) (19 بتاريخ) خاص 
واملسجل بمراكش تم وضع القانون)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الخاصيات التالية):)
:)تهدف الشركة داخل) الـهــدف) (.1

املغرب.
-)إنتاج وتحسين ومعالجة وتسويق)

املنتجات الزراعية؛
-)الثروة الحيوانية.

املنتجات) وتصدير  استيراد  (-
الزراعية.

تم) زراعي  عقار  أي  استغالل  (-
الشركة قبل  من  تأجيره  أو   شراؤه 

أو إتاحته لها من قبل الغير.
زراعة البساتين وزراعة وإنتاج) (-
منتجات) وجميع  النباتات  جميع 

الزراعة بشكل عام.
من) املحاصيل  هذه  استيراد  (-
جميع البذور املختارة أو غير املختارة)

والنباتات وغيرها...)،)
واألدوات) املواد  جميع  استيراد  (-
وعلى) الشركة.) ألنشطة  الالزمة 
التجارية) العمليات  جميع  العموم 
العقارية والغير العقارية التي) املالية،)
املباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بأهداف املشار إليها والتي من شأنها)

تطوير وتوسيع نشاط الشركة.

 »SNAIL BREED« (: التسميــة) (.2

ش.م.مبشريك واحد.

عبد) شارع  (: االجتماعي) املقر  (.3

 3 جواد) إقامة  الخطابي،) الكريم 

الطابق رقم)23)كيليز مراكش.

2.)الـــمــدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الـرأسـمـال) (.5

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

بالكامل) ومحررة  نقدا  مكتتبة 

أمين) ملراني  للسيد  كلها  ومسندة 

موالي سليمان.

 31 :)من فاتح يناير إلى) الـسـنـــة) (.6

ديسمبر.)

ملدة) الشركة  يسير  (: الـتـسـيـير) (.7

غير محدودة السيد ملراني أمين موالي)

سليمان.

 111225 (: التجاري) السجل  (.8

مراكش.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

M02-(يوم)10)فبراير)2021)تحت رقم

.21-2278361120222/2021
بمثابة مقتطف وبيان
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STE SHINKS MBR
 SARL AU

تــــأســيـــس شـــــــركــــة
 15 بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناء)

القوانين) وضع  تم  (،2020 ديسمبر)

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

الخصائص) ذات  وحيد  لشريك 

التالية):)

.STE SHINKS MBR(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما هو في الخارج متمثل في):)

-)األشغال املختلفة والبناء.

شارع) (10 رقم) (: االجتماعي) املقر 

اسيا بنت مزاحم حي تيرت كلميم.

املدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
حصة) (1000 على) مقسم  درهم 
اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي من نصيب السيدين):)
حصة) (1000 محسن) العبا�سي 

اجتماعية.
:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)
العبا�سي) السيد  من طرف  محدودة 

محسن.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) لكلميم  االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 فبراير) فاتح 
السجل) في  والتسجيل  (38/2021
 2021 فبراير) فاتح  بتاريخ  التجاري 

تحت رقم)3289. 
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SOCIETE SEGDIT
 SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs 
التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2021.)تم تأسيس شركة)  16)فبراير)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):)
STE SEGDIT SARL- (: التسمية)

.AU
الزاوية) حي  (: االجتماعي) املقر 

التيجانية اسا.)
درهم) (100.000 (: الرأسمــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.
األشغال) في  مقاول  (: الهـــــــــــــــدف)

املختلفة والبناء.
تعيين السيد اغرا2) (: التسييـــــــــــــر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ابراهيم 
الوطنية رقم))JZ5706 (1000)حصة)
كمسير وحيد للشركة،)وسيتم اعتماد)
بالنسبة) للمسير  الوحيد  اإلمضاء)
للوثائق املتعلقة باإلدارات العمومية)

وشبه العمومية واإلدارات املالية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (2 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2021)تحت رقم91.
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SAMID ASMAK
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد
في) املؤرخ  للعقد   طبقا 

31)ديسمبر)2020)تم تأسيس شركة)

املسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

بالخصائص التالية):)

.SAMID ASMAK(:(االسم

الهدف):)تجارة األسماك بالجملة،)

نصف الجملة وبالتقسيط.
 100.000 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.

املسير):)عبد الوهاب صاميد.

حي اكروفلو2) (: املقر االجتماعي)

اورير أكادير.

املدة):)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 98507 رقم) تحت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ)26)فبراير)2021.
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 STE ROUKBANE

CONSTRUCTION
 SARL AU

رأ2 مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : دوار الطالعة 

جماعة أحمر لڭاللشة تارودانت

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تم إحداث) (،2021 فبراير) (16 بتاريخ)

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)،)خصائصها كالتالي):)

 ROUKBANE (: التسمية) (-

.CONSTRUCTION SARL AU

الطالعة) دوار  (: املقر اإلجتماعي) (-

جماعة أحمر لڭاللشة تارودانت.)

-)الهدف اإلجتماعي):)

واألشغال) البناء) في  مقاول 

املختلفة.

مفاوض.)

دراسة وانجاز أنظمة الري.
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(: في) حدد  الشركة  مال  رأ2 
 1000 على) مجزء) درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة كالتالي):)
 1000 (: ركبان) امحمد  السيد 

حصة،)أي)100.000)درهم.
أي) حصة،) (1000 (: املجموع)

100.000)درهم.
امحمد) السيد  عين  (: التسيير) (-
غير) ملدة  للشركة  كمسير  ركبان 

محدودة.
-)السنة املالية):)من فاتح يناير إلى)

31)ديسمبر.
-)املدة):)99)سنة.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2
املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)
 -  201 م تحت رقم) (2021 مار2) (2

السجل التجاري):)7505.
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 ROUAIM شركة
ELMAJDOUB NEGOCE

SARL
تأسيس شركة م م 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (2021 فبراير) (16 في)
تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):)
الشركة) تحمل  (: التسمية) (- (1
 ROUAIM ELMAJDOUB اسم)

. NEGOCE SARL
تحدد) (: الشركة) رأسمال  (- (2
 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 
1.000)حصة بقيمة) درهم مقسم الى)
100)درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):)
رقم) احمد،) املجدوب  السيد  (-
 950  :  J228573 الوطنية) البطاقة 

حصة.
رقم) حنان،) املجدوب  السيدة  (-
 JH31052 : 50 الوطنية) البطاقة 

حصة.
3)-)املقر االجتماعي):)دوار تيودوش)

الصفاء)اشتوكة أيت بها.
عقاقير- (: الهدف االجتماعي) (- (2

التجارة-بيع مواد البناء.)

5)-)التسيير):)تحدد تسيير الشركة)
من طرف):)

رقم) احمد  املجدوب  السيد 
.J228573(البطاقة الوطنية

القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (6
االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 
 3 تاريخ) ب  (539 رقم) تحت  إلنزكان 
التجاري) السجل  رقم  (2021 مار2)

.22607
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SOCIETE TCHIK HAOUS
S.A.R.L. A.U

 Société(à(Responsabilité(Limitée
au(Capital(de 100.000 Dhs

 Adresse : AV(HASSAN(II(N 50
PLACE BIR INZARAN GUELMIM

ICE : 002719688000043
تـــأسيــس شركة

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى  ()1 
تم تأسيس شركة) (،2021 فبراير) (22
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):)
التسمية):)شركة تشيك هاو2.

الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 
أنزران) بئر  ساحة  (50 الرقم) الثاني 

كلميم.)
درهم) (100.000 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم مطعم الهـــــــدف):)
الشــــــركاء):)

بوليد ابراهيم):)1000)حصة.
املسير القانوني):)بوليد إبراهيم.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (2 بتاريخ) كلميم  االبتدائي 

2021)تحت رقم2021/97.
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TARAMCO
S.A.R.L.A.U
انشاء شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  ثم  (2021 فبراير) (28
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 .TARAMCO S.A.R.L.A.U(:(االسم

-)هدف الشركة):

-)أشغال البناء

املدة):)محددة في)99)سنة.

مبلغ،) في  محدد  الراسمال 

 5000 الى) مقسم  درهم  (500.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها للسيد انيس)

الهالل)5000)حصة.

انيس) السيد  تعيين  تم  (: التسير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  الهالل 

محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلداري والبنكي.

لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع  (-

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية باكادير تحت رقم)

98580)بتاريخ)5)مار2)2021.
للخالصة والتذكير

)قبال حسن
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 STE TANGLIFT

CONSTRUCTION
 SARL AU

رأ2 مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : بوتاريالت الخارجية 

تارودانت

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

إحداث) تم  (،2021 يناير) (26 بتاريخ)

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)،)خصائصها كالتالي):)

 TANGLIFT (: التسمية) (-

.CONSTRUCTION SARL AU

بوتاريالت) (: اإلجتماعي) املقر  (-

الخارجية تارودانت.

مواد) بيع  (: اإلجتماعي) الهدف  (-

البناء)بالتقسيط.

(: في) حدد  الشركة  مال  رأ2 

 1000 على) مجزء) درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة))كالتالي):)

 1000 (: السيد فاطمة او�سي بال) (

حصة،)أي)100.000.00)درهم.

أي) حصة،) (1000 (: املجموع)

100.000)درهم.

فاطمة) السيد  عين  (: التسيير) (-

غير) ملدة  للشركة  كمسير  بال  او�سي 

محدودة.

-)السنة املالية):)من فاتح يناير إلى)

31)ديسمبر.

-)املدة):)99)سنة.

2-لقد تم اإليداع القانوني لدى)  

املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)

 -  203 2021)م تحت رقم) 02)مار2)

السجل التجاري):)7509.
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 VILLORIA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك واحد
RC : 22641 / INEZGANE

بمقت�سى عقد عرفي تم باشتوكة)

 2021 فبراير) (25 بتاريخ) باها  ايت 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة من شريك واحد مواصفتها)

كالتالي):)

.VILLORIA(:(التسمية

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.

ودوليا) وطنيا  البضائع  نقل  (- (

لحساب الغير.

)-)االستيراد والتصدير.)

حي تودلي ايت) (: املقر االجتماعي) (

اعميرة اشتوكة ايت بها.

املدة):)سنة)99

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

درهم للسهم) (100 اجتماعية بقيمة)

مقسمة كالتالي):)

 1000 ))السيد):)عبد النبي املازني)

حصة.
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:)تعيين السيد عبد النبي) التسيير)

املازني كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

الفصل) مقسمة حسب  (: األرباح)

17)من قانون الشركة.)

إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

تحت) بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)573)يوم)08)مار2)2021.
)للخالصة والبيان)
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UNABLER
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد
 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بأكادير،) (2021 فبراير)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

ذات) شركة  (UNABLER (: االسم)

مسؤولية محدودة شريك وحيد)

-)هدف الشركة):

1()تاجر.

2()أعمال متنوعة أو بناء))مقاول).

الطابق) (،828 :)زنقة) مقر الشركة)

السفلي رقم)36)حي املسيرة أكادير.)

املدة محددة في)99)سنة.)

الرأسمال محدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

كلها) الواحدة؛) للحصة  درهم  (100

للسيدة حنان عوبيد.

عوبيد) السيدة حنان  (: -التسيير)

مع) للشركة،) الوحيدة  املسيرة  هي 

إعطائها وحدها صالحية اإلمضاء.

لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

 اإليداع القانوني تم اإليداع القانوني

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

(: بتاريخ) (،98621 (: بأكادير تحت رقم)

08)مار2)2021. 
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 SOCIETE TRITER TRAVAUX
S.A.R.L AU

 تــــأسيس شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد  بموجب  ( 
تم تأسيس شركة) (2021 فبراير) (12  

ذات املميزات التالية):)
 SOCIETE TRITER (: التسمية)

.TRAVAUX  S.A.R.L AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.)
الشطر) الوحدة  مدينة  (: املقر)

الثاني رقم)I91)العيون)-املغرب)
أشغال) (: االجتماعية) النشاطات 

البناء...
قسم) درهم  (100.000 (: رأسمال)
لكل) درهم  (100 حصة،) (1000 إلى)

واحدة.
يعهد إلى السيد مو�سى) (: التسيير)

اتريتر.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
مار2) (3 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2021)تحت رقم)2021/678.
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TRANSPORT OUBAIR
الوحيد) الشريك  قرار  حسب 
TRANSPORT OUBAIR- لشركة)

 2021 فبراير) (9 بتاريخ) (-S.A.R.L-AU
قرر ما يلي):)

 02 الوحدة) حي  (: الشركة) مقر  (-
 30 رقم) (26 شارع را2 الخيمة زنقة)

العيون.)
 100.000 (: رأ2 املال حدد في) (-
1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)
وموزعة) الواحدة  درهم  (100 فئة)

كتالي):)
 OUBAIR EL MAHFOUD 1000

حصة.
:)من أهداف الشركة):  -)املوضوع)
والدولي) الوطني  على  البضائع  نقل 

لحساب الغير.
قرر الشريك الوحيد) (: التسيير) (-
TRANSPORT OUBAIR- أن شركة)
السيد) سيسرها  (S.A.R.L-AU
OUBAIR EL MAHFOUD)ملدة غير)

محدودة.

-)اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

بتاريخ) بالعيون  االبتدائية  املحكمة 

 21/600 2021)تحت رقم) 22)فبراير)

السجل التجاري رقم)35395.
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 TRANS YASSINE شركة

CHERKAOUI ET FILS
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
بمقت�سى عقد عرفي في)11)فبراير)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (2021

املسؤولية ذات الخصائص التالية):)

 TRANS YASSINE(:(1)-)التسمية

CHERKAOUI ET FILSش م م

 100.000 (: ( رأسمال الشركة) (- (2

1000حصة بقيمة) درهم مقسم الى)

100)درهم لكل حصة مملوكةل):)

 1000 ب) (: الشرقاوي) يسين  (-

حصة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  (- (3

عميرة) ايت  خميس  مركز  اإلسكان 

اشتوكة ايت باها.

نقل) (: االجتماعي) الهدف  (- (2

املستخدمين لحساب الغير.

يسين) طرف  من  (: التسيير) (- (5

.JB322277الشرقاوي بطاقته الوطنية

القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (6

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ (530 رقم) تحت   النزكان 

 2)مار2)2021.
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666532378

STE TRANS IDODANE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب  (.1

وضع) تم  (2021 فبراير) (9 بأكادير)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

 STE TRANS (: التسمية)

 IDODANE S.A.R.L ICE

.002722225000002

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

للبضائع) والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.

يوجد مقر الشركة) (: مقر الشركة)

 DOUAR DAR BOUBKER

.DRARGUA AGADIR

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

تكوينها) تاريخ  من  ابتداءا  سنة  (99  

النهائي.

رأسمال) يبلغ  (: الشركة) رأسمال 

 100.000 درهم) ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة)100 

درهم كقيمة لحصة الواحدة،)

 500 إبراهيم) الونزاري  السيد 

حصة.

السيد حميد الشادلي)500)حصة.)

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.)
يسير الشركة الونزاري) (: التسيير)

إبراهيم ملدة غير محدودة.)

كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 

أكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد) تحت  (2021 مار2) (8 بتاريخ)

.98622/2021
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 COMPTOIR GENERAL DU

MAROC

CGM
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2021/02/16

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 COMPTOIR GENERAL(:(اإلسم

.DU MAROC CGM
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املقر االجتماعي):)رقم)6)و)7)تجزئة)

اكبار شارع الحسن الثاني حي القطب)

االجتماعي املزار أيت ملول.

تسويق) (: االجتماعي) الهدف 

املنتوجات الفالحية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 100 إلى) درهم مقسم  (120.000 في)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

الواحدة.

املسيرين):

-)صبري عبد الحكيم.

ابراهيم أيت حدوش.

الحسين داودي.
رقم السجل التجاري باملحكمة) (-

االبتدائية بإنزكان):)22629.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (566 عدد) تحت  بإنزكان 

.2021/03/05
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شركة  تراكت بارك  ش م م 
 STE(TRACT(PARK  SARL

املحل التجاري رقم 57 شارع تزنيت 
ايت ملول

السجل التجاري رقم 22661

بتاريخ)13)يناير)2021)تم تاسيس)

شركة دات املسؤولية املحدودة.

-)التسمية):)شركة))تراكت بارك.

شركة دات) ( (: الشكل القانوني) (-

املسؤولية املحدودة.

)-)الهدف):)

واكسسوارات) غيار  قطع  بيع 

ومعدات السيارات واآلالت))واملعدات)

الزراعية بالتقسيط.
املحل التجاري) املقر االجتماعي:) (-

رقم)57)شارع تزنيت ايت ملول.
مبلغ)) في  حدد  (: املال) را2  (-

 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000

في) للحصة  درهم  (100 بثمن) حصة 

ملكية):

 500 (: ايوب) القيسوني  السيد  (-
حصة.

 500 محمد:) القيسوني  السيد  (-
حصة.

عين السيد القيسوني) التسيير:) (-
ايوب مسيرا للشركة ملدة غيرمحدودة.
99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: -)املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري)

فاتح) من  (: االجتماعية) السنة  (-
يناير الى)31)ديسمبر))من كل سنة.)

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
بتاريخ)9)مار2)2021)تحت رقم)589.
334 P

CONSTITUTION DE SOCIETE

 STE  GOOD AFRIQUE
  SERVICE

SARL A.U
 تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا  (-I
القوانين) وضع  تم  (,2021 فبراير) (2
املسؤولية) ذات  ( لشركة) األساسية 
 GOOD AFRIQUE محدودة)
SERVICE SARL A.Uذات الخصائص)

التالية):)
في) الشركة  هدف  (: الهدف) (-1

املغرب كما في الخارج هو):)
-مركز صيانة سيارات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  ( (- (2  
 128 الحسن الثاني حي الرحمة رقم)

كلميم.
3)-)املدة):))99)سنة.

في) حدد  (: الرأسمال) (- (2
100000.00)درهم مقسم على)1000 
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للواحدة وهي في نصيب):)
حصة) (1000 كاشاني) بتي  (-

اجتماعية.
تسير الشركة وملدة) (: التسيير) (5-
بتي) السيد  طرف  من  محدودة  غير 

كاشاني.
السجل) في  التسجيل  تم  (-II
كلميم) ( التجاري باملحكمة االبتدائية)
تحت رقم) ( بتاريخ فاتح مار20212)

  .3339
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 STE GRAND AUTO
SERVICES

SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
ICE 002701317000002

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2021 22فبراير)
وحيد) شريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية)):))))
 STE GRAND AUTO(:(التسمية-

.  SERVICES((Sarl(AU
بلوك) (92 رقم) (: -املقر االجتماعي)
  1 شارع الحسن الثاني حي توهمو) (1

ايت ملول)).
-الهدف:)

االطارات) انواع  جميع  بيع 
وملحقات السيارات.)

 100000 (: -الرأسمال االجتماعي)
درهم.

-التسيير):
خالد الشناق.

-املدة:)99)سنة.
-السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 

ديسمبر).
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  559 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
السجل) رقم  ( مار20212) (2 بتاريخ)

التجاري)22623.
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 GUERGARAT BUSINESS
SARL 

ICE : 002732711000076
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))
تم تأسيس شركة) ( فبراير2021) (26
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 G U E R G A R A T : لتسمية ا -

. BUSINESS((Sarl
الحي) رقم أ/98) -املقر االجتماعي:)

الصناعي))ايت ملول انزكان.

وتصليح) بناء) ( نجارة) (: -الهدف)

السفن والبواخر.

 100000 (: -الرأسمال االجتماعي)

درهم.

-التسيير):حسام ادو صالح)).

-املدة:)99)سنة.

-السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 

ديسمبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 570 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
السجل) رقم  مار20212) (8 بتاريخ)

التجاري)22637.
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 SOCIETE HARBOBUS
 Société(à(Responsabilité(Limitée

au(Capital(de  :100.000,00 Dhs

 Adresse : DOUAR(ABAINOU

.GUELMIM

ICE : 002764679000017

تـــأسيــس شركة
بتاريخ) ( عرفي) عقد  1(بمقت�سى 

تأسيس شركة) ،تم  (2021 مار2) (2

باملميزات) ( ( ذات املسؤولية املحدودة)

التالية:

التسمية)))))))))))):)

)شركة هاربوبيس.

أباينو)) دوار  (: االجتماعي) املقر 

كلميم).

درهم) (100.000 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

الهـــــــــــــــــدف)):)))

الشــــــــــــــركاء):)

  500 بوسكسو) الرحمان  عبد 

حصة).
 500 الهاروش) العابدين  زين 

حصة.

املسير القانوني))))):)عبد الرحمان)

بوسكسو.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائي كلميم)))بتاريخ)9)مار20212 

تحت رقم)103/2021. 
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IDALN DE SERVICES
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  فبراير2021)
بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات املميزات التالية:
 IDALN DE التسمية):)

.SERVICES
عثمان) :حي  املقر االجتماعي)
بويزكارن) واحد  االمل  حي  جوريو 

كلميم.
100.000,00درهم) (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100,00)دراهم.
( (: الهدف)

األشغال املختلفة والبناء.
وسيط تجاري.

استيراد وتصدير.
ل) و مكد ا لسيد ا : ء كا لشر ا
والحامل) الجنسية،) محمد،مغربي 
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JA1555251000حصة.
من) تبتدئ  (: السنة املالية)
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
من) حاليا  الشركة  التسيير:تسير 
طرف السيد:)امكدول محمدملدةغير)

محددة.
باملحكمة) :تم  السجل التجاري)
مار2) (2 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2021)تحت رقم3325.
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  E.K LIXIR TRADING
 S.A.R.L

تٲسيس شركة
 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2021 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات)))املميزات التالية):
.E.K LIXIR TRADING(((:(التسمية
ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
رأسمالها):000 100)درهما موزعة)

على)1000)حصة.

بلوك أ) (15 رقم) (: املقر االجتماعي)
زنقة)12)حي العهد الجديد ايت ملول.

املدة):))99)سنة.
النشاط):))تحويل وتثمين املنتجات)
املحلي) السوق  في  وتسويقها  املحلية 

واألجنبي.
األركان) زيت  وتصدير  إنتاج 

ومشتقاته.
الفالحية) املنتجات  تصدير 

ومنتجات الصناعة التقليدية.
)التجارة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الشركاء):))الرامي حمزة.
قد�سي عبد هللا.)

املسير:))الرامي حمزة.)))))))))))))))))
املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
مار2) (9 بتاريخ) بانزكان  اإلبتدائية 

2021)تحت رقم)579.
السجل التجاري):)رقم)22625 .
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  STE  ELECTRO ABDOSUD
 SARL AU

تـــــأســـيـــس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا  (-I
تم وضع القوانين) (,2021 فبراير) (22
محدودة) لشركة  األساسية 
 ELECTRO((املسؤولية بشريك وحيد
الخصائص) ذات  (ABDOSUD

التالية:)
في) الشركة  هدف  (: الهدف) (1

املغرب كما في الخارج هو:
االجهزة) وتفقد  تركيب  -اصالح،) (

املنزلية الكهربائية).
دوار اسرير) ( (: املقر االجتماعي) (2-

كلميم.
-3)املدة):))99)سنة

في)))) حدد  (: الرأسمال) (2-
على) مقسم  درهم  (100.000.00
 100 حصة اجتماعية بقيمة) (1000
درهم للواحدة وهي في نصيب السيد)):)
  1000 ( اللطيف) عبد  العبيد 

حصة اجتماعية.
تسير الشركة وملدة) (: التسيير) (5-
غير محدودة من طرف السيد العبيد)

عبد اللطيف.

ثم اإليداع القانوني باملحكمة) (-II

فاتح) ( بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية 

 2021/87 رقم) تحت  مار20212)

والتسجيل في السجل التجاري تحت)

رقم)3321.  
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 SOCIETE EUROMAR

 VEGETABLES
  شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

السجل التجاري رقم :  26263  

اكادير

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل) (- (1

فبراير2021  (17 بتاريخ) باكادير 

االستخالص) مرجع  ( رقم) تحت 

خلق) تم  ( (2021000657912067

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة مميزاتها اآلتية:

التسمية:)شركة))ارومار فيجيتابل))

ش.ذ.م.م.

املوضوع:)الشركة هدفها:

الفالحية) املنشئات  -تسيير 

التصدير واالسستيراد).

املقـر االجتمـاعي:)بلوك د رقم)322 

الطابق الثاني حي الهدى))اكادير.))

املـدة:)99)سنـة.)

الرأسمـال:)90.000,00)درهـم.

االحتياط القانوني و) األربـاح:)5%)

الباقي يوزع بين الشركاء)حسب توزيـع)

الحصص.

عهد تسيير الشركة إلى:)) التسيير:)

السيد عبد املنعم بوشكو.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

تم) القانوني:) 11–اإليداع 

بتاريخ باكادير  التجارية   باملحكمة 

 8)مار20212)تحت رقم)98612.
)))))))))))))))))للخالصة و البيان)

)))))))))))))))))املسير:)شركة))ارومار فيجيتابل))

)))))))))))ش.ذ.م.م.
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 EXPERT MEDINA
 IMMOBILIER

S.A.R.L

انشاء شركة
املقر االجتماعي: تجزئة رقم 627 

منطقة الصناعية ايت ملول
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  ثم  فبراير2021) (12
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 EXPERT MEDINA (: ( االسم)

 .IMMOBILIER  S.A.R.L
-)هدف الشركة):

-)العقار والترويج العقاري.
املدة محددة في)99)سنة).

مبلغ) في  محدد  -الراسمال 
300.000.00)درهم مقسم الى)3000  
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتابها للسيد عتمان)
حصة وللسيد يوسف) (600 بنكيران)
وللسيد) حصة  (600 ( بوصفيحة)
وللسيد) حصة  (600 خطابي) محمد 
وللسيد) حصة  (600 البردعي) انس 

محمد سبي)600)حصة.
-التسير):تم))تعيين كل من السيد)
يوسف) والسيد  بنكيران  عتمان 
ملدة) للشركة  كمسيرين  ( بوصفيحة)
صالحية) إعطائهما  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء)اإلداري والبنكي منفردا.
لتكوين) (5% -األرباح يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  القانوني  -اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بانزكان تحت رقم)

523))))بتاريخ)3)مار20212.
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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STE. GENCO-SYS
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  تم  فبراير2021) (9
محدودة) لشركة  التاسي�سي 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية:
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 STE. GENCOSYS(:(((الـتـسـميـــــــــــــــة-

 .SARL AU

شركة ذات املسؤولية) ( -الشكل:)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

-الـمـوضـــــوع:)

والتركيبات) املتجددة  الطاقات 

الكهربائية.
56)زنقة) ):رقم) -الـمـقر االجـتـماعــي)

تابوك النهضة)3)اوالد تايمة.

-مــــــدة الشركــــــة)):))99))سنة.)

-رأسمـــال الشركـــة)):)10.000درهم.

:لحسن) السيد) (: -الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

الوطنية) البطاقة  رقم  ( اوزال)

. JT36500

من فاتح) (: ( االجتمـاعيـة) ( السنة) (-

يناير إلى)31)ديسمبر من نفس السنة.

-)لقد تم التسجيل القانوني لدى)

في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

   7517 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ)9)مار20212.

344 P

 STE. BKW UNIVERS

 NEGOCE
   SARL

RC : 46477

تـأسـيـس شــركة                   
بتأريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (

القانون) وضع  تم  فبراير2021) (2

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:

 BKW UNIVERS (: -الـتـسـميـــــــــــــــة)

      .  NEGOCE SARL

شركة ذات مسؤولية) (: ( -الشكل)

محدودة).)

-الـمـوضـــــوع)):)تأسيس شركة.))))))

-الـمـقر االجـتـماعــي)))):))رقم)1811 

حي الفرح))أكادير.

-مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

-رأسمـــال الشركـــة))100000,00.

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر:)))املسير))السيد ياسر)

الخاتر.

-غرض الشركة):

املواد.) جميع  وتوزيع  وبيع  شراء)

التصدير واالستيراد.

معدات،) جميع  وبيع  -شراء)

ومختلف) أدوات،وتجهيزات 

واملكتبات) املكاتب  مستلزمات 

بمختلف أنواعها.

وبيع وتوزيع جميع املواد) شراء) (-

الغذائية.

)-تاجر.

)-أعمال مختلفة أو البناء.

-نقل البضائع.

ميكانيكي ومنشأة معدنية) بناء) (- (

والبناء)الكهروميكانيكي).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  -لقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 08 بتاريخ) (98623 بإكادير تحت رقم)
مار20212)رقم سجلها التجاري هو)

  .26277

345 P

STE  BEAD
SARL AU )بيد(

CONSTITUTION
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (

والدي) أكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:

. BEAD SARL(اال سم):))بيد-(

مسؤولية) ذات  -الصفة:شركة  (

محدودة.

)-)الرأسمال100.000,00):)))درهم)

موزع على الشكل التالي:

مبارك))))))))))))))))))) الرا2  (: ( السيد)

 100.000.00   ERRASM’BARK

درهم)1000)حصة).

)-الهدف:))اإلعالن))صاحب العمل)

على األقل) أو االستحواذ على وكالة()

موظف واحد.
-)التوطين:بلوك)11)،شارع)06)رقم)

27)،حي بئرأنزران،)تيكوين أكادير.

فاتح) من  لتبدأ  املالية:) -السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

من) الشركة  ( :تسير) ( التسيير) (- (

 ERRAS طرف السيد الرا2 مبارك))

.( M’BARK

القانوني باملحكمة)) ( اال يداع) ( -تم)

مار20212  (8 في) أكادير  االبتدائية 
تحث)))رقم98613. 
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 STE  BAT SOUSS
 SARL AU

رأ2 مالها :   500.000.00 درهم

املقر االجتماعي : الرقم 59 سبت 

تفراوتن تارودانت  

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  -1بمقت�سى 

بتاريخ فاتح مار20212،)تم إحداث)

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)،)خصائصها كالتالي):

 BAT SOUSS SARL ( ( -التسمية:)

. AU

-املقر اإلجتماعي))):)الرقم)59)سبت)

تفراوتن تارودانت.

-الهدف اإلجتماعي):)

واألشغال) البناء) في  مقاول 

املختلفة.

مفاوض.)
((: في) حدد  الشركة  مال  رأ2  ( (

500.000.00)درهم مجزء)على)5000 

درهم للحصة) ( (100 حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة)))كالتالي):

(: ( ( ( ( ( عبد هللا تخزانت) ( ( ( السيد)

 500.000.00 ( أي) حصة،) (5000

درهم.))))))))))))))))))

5000)حصة،)أي) (: ( ( ( ( ( ( ( ( املجموع)

500.000.00))درهم.

عبد هللا) ( ( عين السيد) (: -التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ( تخزانت)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) -السنة املالية:)

31)ديسمبر).

-املدة):)99)سنة.

لقد تم اإليداع القانوني لدى) (-2
بتارودانت) ( االبتدائية) املحكمة 
  202 2)مار20212)تحت رقم) بتاريخ)

السجل التجاري:)7507.
347 P

 BASICTRICAL
 sarl(au

تأسيس شركة
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة (2021 فبراير) (15

.BASICTRICAL(sarl(au
-هدفها):

-األشغال الكهربائية.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 228 زنقة) (02 رقم) العنوان:) (- (

الجرف إنزكان).
درهم) (500.000.00 (: -رأسمالها)
موزعة إلى500)حصة قيمة كل حصة)

100درهم.
رشيد) بويدار  السيد  تعيين  تم  (
غير) ملدة  للشركة  واملوقعة  كمسيرة 

محدودة.
-)املدة):مدة عمر الشركة)99)سنة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
-السجل التجاري اإليضاحي رقم) (

. 22615
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-
مار2) (3 بتاريخ) ألنزكان  اإلبتدائية 

2021)تحت رقم)529.  
348 P

BALANCES DU SUD
SARL AU 

تأسيس شركة
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ)
تأسيس) تم  فبراير2021) (25 بتاريخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
الخصائص) ذات  ( الوحيد) الشريك 
 BALANCES DU SUD ( التالية:)

.SARL AU
هدف الشركة في املغرب) الهدف:)

كما في الخارج هو:
التثبيت,) تسويق,) 1-استيراد,)
واملقاييس,) املوازين  وإصالح  صيانة 
أجهزة) وجميع  األوزان,) جسور 

القيا2 والدقة األخرى.
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ومعارض) تدريبية  ندوات  تنظيم 

تجارية في الوزن والدقة.

واستئجار) وحيازة  إنشاء)
األصول) جميع  وإدارة  وتأجير 

جميع) وتشغيل  تركيب  التجارية.)

املنشآت,املصانع,ورشة عمل.)

السالم) حي  االجتماعي:) املقر  (-2

شارع معاد بن جبل رقم)53)الداخلة.

3-)املدة:)99)سنة.

-2الرأسمال:)حدد في)100000.00 

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي في نصيب):

السيد يوسف مودن)1000)حصة)

اجتماعية.)))

تسير الشركة وملدة غير) التسيير:)

يوسف) السيد  طرف  من  محدودة 

مودن.

القانوني) اإليداع  تم  (-5  

 باملحكمة االبتدائية بالداخلة بتاريخ

رقم) تحت  فبراير2021) (25

.2021/506

349 P

Sté AZOURFE TRANSPORT
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدود 
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها الجتماعي: كراج درب أنجار 
رقم 92 سويقه لقديمة تراست 

إنزكان

 11 ( بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  (،2021 فبراير)

على) تحتوي  املسؤولية  محدودة 

امليزات التالية:

 Société( AZOURFE التسمية:) (

 .TRANSPORT(sarL

املقر االجتماعي):)كراج درب أنجار)
تراست) لقديمة  سويقه  (92 رقم)

إنزكان

الرأسمال:)100.000.00)درهم.

النشاط التجاري):)

للغير) ٱالمتعة  نقل 

وتصديروإستراد.

)الربح:)يقتطع)5)باملائة من األرباح)
الصافية من اجل االحتياطي القانوني
كيو) ( السيد) تعيين  تم  التسيير:)

إبراهيم كمسير ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية:))من فاتح يناير)

الى غاية)31)من دجنبر.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل في السجل التجاري.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة) الضبط  كتابة  مصلحة 
مار2) (8 ( بتاريخ) بإنزكان  أالبتذاية 

2021،)تحت عدد)575.
350 P

STE AS LOISIRS ET SEVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك واحد 
تأسيس شركة

يناير) (12 ( ( طبقا للعقد املؤرخ في)
تم تأسيس شركة املسؤولية)) (،2021
واحد) شريك  ذات  ( ( محدودة)

بالخصائص التالية):))
 AS LOISIRS ET (: االسم)

.SERVICES
الرياضية) األنشطة  الهدف:)

والفنية والترفيهية.
رأسمال املجموعة):)10.000)درهم
املسير:.)محمد أمين مصاير وسليم)

مستور.
رقم) الطابق  االجتماعي:) املقر 
إقامة) د  عمارة  (52 رقم) مكتب  (5
السعدي،) الشيخ  شارع  تالبرجت 

تالبرجت أكادير.
املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
أكادير،) باملحكمة  التجاري  بالسجل 
فبراير) (11 بتاريخ) ( (26129 تحت رقم)

.2021
351 P

 STE BOUDAOUD
 IMMOBILIAR

SARL AU
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشركة) تم إنشاء) (،2020 نونبر) (25  
تحمل) املحدود  ( الرأسمال) ذات 

الخصائص التالية):

 STE BOUDAOUD (: التسمية)
  . IMMOBILIAR SARL AU

املقر االجتماعي):)إقامة فال سو2)
بنسركاو) (12 رقم) شقة  (05 عمارة)

.(M((((اكادير
رأسمال)))100.000)درهم.
املسير)):))مبارك بوداوود).
النشاط:)))منعش عقاري.

بيع،))شراء)و بناء)جميع البنايات.)
تم اإليداع القانوني لهذه الشركة)
باملحكمة التجارية اكادير تحت رقم)

98016))بتاريخ)))12)يناير)2021.
352 P

 STE BOUSSOUNA
 SERVICES

S.A.R.L
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
ثم تأسيس شركة) (،2021 فبراير) (22

التضامن ذات املميزات التالية):
 BOUSSOUNA (: التسمية)

.SERVICES S.A.R.L
شارع) (35 (: االجتماعي) املقر 

املقاومة،)طانطان.
درهم) (100.000 ( (: الرأسمال)
حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100)دراهم.
واستيراد) وبيع  شراء) الهدف):)

وتسويق معدات وأثاث املكاتب.
واملواد) الكمبيوتر  معدات 

االستهالكية
االالت وقطع الغيار

اإللكترونيات والعناصر املختلفة
وراقة.

بوسونة،) الدين  عز  (: الشركاء)
(،16/10/1962 مغربي،)مزداد بتاريخ)

.E239568(((ب.ت.و رقم
مزدادة) مغربي،) بوسونة،) حمزة 
رقم))) ب.ت.و  (، (22/12/1993 بتاريخ)

.JF29960
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
غير) ملدة  بوسونة  الدين  عز  طرف 

محددة.

تم) رقم  (: السجل التجاري)

باملحكمة االبتدائية بطانطان بتاريخ)

3)مار2)2021،))تحت رقم)5725.

 353 P

» Sté  CLARY.NETT
 SARL

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،2021 فبراير) (22

محدودة املسؤولية))املميزات التالية):

 CLARY.NETT(«(التسمية:))شركة(

«))ش.م.م.

التجارة في مواد النظافة) الهدف:)

والتجميل.

 18 رقم) زنقة  االجتماعي:) املقر 

بلوك ب حي السالم أيت ملول).)

املدة):)))99)سنة.

 100.000 (: رأ2 املال االجتماعي)

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.

السيد اسماعيل امزيل) التسيير:)

والسيد الصديق جبران.

السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

و) (582 االبتدائية بانزكان تحت رقم)

بتاريخ) (22651 السجل التجاري رقم)

9)مار2)2021.
من اجل النسخة والبيان

354 P

 STE  ANOUFD TRANSPORT
SARL A U

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسيس شركة) تم  (،2021 فبراير) (9

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):

 ANOUFD (« شركة) ( ( ( التسمية:)

TRANSPORT«)ش.م.م ذات شريك)

واحد.))
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)الهدف):
-)نقل البضائع لحساب الغير.

نقل األمتعة لحساب الغير.
املقر االجتماعي):)الطريق الرئيسية)
ماسة) قيادة  و  جماعة  الزاوية  حي 

اشتوكة ايت باها.
رأ2 املال االجتماعي)):))100.000 
1000حصة من فئة) ( درهم مجزأ إلى)
ترجع) الواحدة  للحصة  درهم  (100

كلها للسيد))أحمد كالي.
السيد) الشركة  يسير  التسيير:)
املنفرد) أحمد كالي وتخويله اإلمضاء)

ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
560 رقم) تحت  إلنزكان   االبتدائية 

 22625 رقم) التجاري  السجل  و  ( (
بتاريخ)5)مار2)2021.

من اجل النسخة والبيان

355 P

STE AB FRESH   
SARL AU 
 ش. م. م

تأسيس شركة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (،2021 مار2) (3 في)
تحمل) ( املسؤولية) محدودة  شركة 

الخصائص التالية):
 STE ABشركة اسم  التسمية:)

. FRESH SARL AU
تحدد رأسمال) (: رأسمال الشركة))
الشركة في)100.000)درهم مقسم الى)
درهم لكل) (100 1000)حصة بقيمة)

حصة مملوكة كما يلي):
)عبد الوهاب باسالم)1000حصة)
املقر) تحدد  (: املقر االجتماعي))
ايت) العنوان:) ( االجتماعي للشركة في)
بوطيب جماعة انشادن اشتوكة ايت)

باها.)
تعمل الشركة) الهدف االجتماعي:)
واإلستيراد) التصدير  مجال  في 

والتغليف.)

التسيير:)تحدد تسيير الشركة من)
باسالم) الوهاب  عبد  السيد  طرف 

.PB83221.رقم ب.وت
تم ايداع امللف القانوني للشركة)
لدى املحكمة االبتدائية النزكان تحت)

رقم588)))بتاريخ)9)مار2)2021.
356 P

STE ABIDASSA TRAV
إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2021 فبراير) ( (9 
بالشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد وذات املميزات التالية:
 A B I D A S S A التسمية):)

.TRAV SARL AU
املركز) املحبس  (: االجتماعي) املقر 

أسا الزاك.
درهم) (100.000 الرأسمال:)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دراهم.
الهدف):)نشاط الشركة يتمثل في):

األعمال املختلفة فيالبناء).
وسيط تجاري.

البشير،)) بيدار  السيد  (: الشركاء)
الجنسية،)والحامل لبطاقة التعريف)

الوطنية رقم)935JZ  1000 حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
بيدار البشير ملدة غير) طرف السيد:)

محددة.
باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)
فبراير) (26 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)3333.
357 P

 STE   ABRAJ MEKKA
S.A.R.L 

Capital : 4 000.000 Dhs 
 Adresse : HAY(ZAWYA(TIJANIYA

ASSA-ZAG
ICE : 002543336000011     

تـــأسيــس  شركة
 7 بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2020 يناير)
باملميزات) ( ذات املسؤولية املحدودة)

التالية:

التسمية:))شركة))أبراج مكة).
الزاوية) زنقة  ( (: االجتماعي) املقر 

التجانية أسا الزاك).

درهم) (2.000.000 الرأسمـــــــــــــال:)

20.000)حصة من فئة) مقسمة على)

100)درهم.)

متنوعة) أنشطة  (:  الهـــــــــــــــــدف)

او البناء.

الشــــــــــــــركاء):)

)))عبد العزيز الخروف))...)20.000  

حصة).

  20.000 (.... الوسعي) إبراهيم  ( (

حصة).

املسير القانوني))):))إبراهيم الوسعي)))))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( ( كلميم) االبتدائي 

2020،)تحت رقم)2021/36 .

358 P

STE ADEUNIS TRANS
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

(، بسيدي افني) ( ( ( (2021 ( فبراير) (15

لشركة) األسا�سي  القانون  انجاز  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد))ذات الخاصيات التالية):

)التسمية):)))تأخذ الشركة التسمية)

ADEUNIS TRANSش.م.م) (: التالية)

ذات الشريك الوحيد.)

لصالح) البضائع  نقل  ( (: الغرض)

الغير.

شقة في الطابق) املقر االجتماعي:)

جماعة) ( ميرلفت) مركز  االر�سي 

ميرلفت،)سيدي افني.

)املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم تأسيسها النهائي)

باستثناء)حالة الحل قبل األوان.

مبلغ))) في  الشركة  مال  رأ2  حدد 

 1000 إلى) مقسم  100.000درهم،)

درهم محررة) ( (100 ( حصة من فئة)

وموزعة) االكتتاب  عند   بكاملها 

كما يلي:

  1000 ( (: ( بلمهول) التاقي  السيد 

حصة من فئة)100)درهم).
التسيير:)عين السيد التاقي بلمهول))

مسيرا))ملدة غير محدودة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتزنيت)

رقم)) تحت  ( (2021 مار2) (03 يوم)

.79/2021

359 P

 STE AGADIR ZEGAKHAN

 NEGOCE
SARL AU  

رأسمالها :  100.000 درهم 

تأسيس شركة

تأسست) عرفي  عقد  وبموجب 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بتاريخ)) ( (،2021 15)فبراير) تحت إسم)

 STE»AGADIR ZEGAKHAN

. NEGOCE   SARL AU

هدفها:)))التجارة،)أعمال مختلفة

)تسيير و كراء)األماكن العمومية.
زنقة) (01 :رقم) التجاري) العنوان 

851)حي الياسمين الدشيرة الجهادية))
رأسمالها):)100.000))درهم موزعة إلى)

 100 ( حصة قيمة كل حصة) (1000

دراهم،)موزعة كما يلي:

(.... ( ابراغ) محمد  السيد 

1000حصة.

)))تسيير الشركة):)تم تعيين السيد)

محمد ابراغ مسيرا للشركة ملدة غير)

محدودة مع تخويله كامل الصالحيات)

حسب القانون األسا�سي للشركة.

املدة:)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب) تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (563 رقم) تحت   بانزكان 

5)مار2)2021.

 AGADIR شركة) سجلت 

 ZEGAKHAN NEGOCE  SARL AU

بالسجل التجاري بانزكان تحت رقم)))

22627)بتاريخ)5)مار2)2021.

360 P
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 STE  AIT SOUSS MINI FOOT
SARL

قرر بموجب جمع منعقد بتاريخ)
شركة) تأسيس  ( (،2021 فبراير) (10

ذات الخصائص التالية):)
لقد تم تسمية الشركة) التسمية:)
ذات) شركة  فوت  ميني  سو2  ايت 

املسؤولية املحدودة.
مقر:)مقر الشركة الطبق السفلي)))
رقم)22)شارع افني تلبورجت اكادير)

  100.000 حدد في) رؤو2 أموال:)
)حصة من) درهم مقسومة إلى1000)

100)درهم للواحد وموزعة كالتالي.))
العزيز)))))))))))) عبد  الخوميس  السيد 

500)))حصة.)))
(((((((((((((...... احمد) حيجوب  ( السيد)

500)حصة
)املجموع........)1000)))حصة.

الشركة) أهداف  من  املوضوع:)
نشاط الريا�سي و الترفيهي.

التسيير:)يعتبر السيدان الخوميس)
عبد العزيز و حيجوب احمد املسيران)

لشركة ملدة غير محدودة.
)املدة:)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حسب املحضر التأسي�سي.)
لقد تم اإليداع) اإليداع القانوني:)
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
باكادير))بتاريخ)9)مار2)2021،))تحت)
رقم) التجاري  السجل  (,98623 رقم)

.26295
361 P

STE ALFA BAU
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة  
مقرها االجتماعي : رقم 315 التمديد 

تيليال اكادير
 STE ALFA BAU(:(االسم التجاري

.SARL
أعمال) عقاري،) ناشط  (: املهام)

أوانشاءت متنوعة.
 100.000 (: الشركة) مال  را2 

درهم.
افاتة) حميد  السيد  (: التسيير)

مشارك)))ومسير للشركة.

مشارك)) ابراهيم  انفلو2  السيد 

ومسير للشركة).

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

التحارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (،2021 مار2) (3 اكادير بتاريخ)

98529))والسجل التجاري رقم) ( رقم)

.26221

362 P

شركة بروتوريزم كونسولتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

  ICE : 002707467000016

  TP : 48302347 

  IF : 48532042 

RC : 46483 

 23 بناء)على سند عرفي))محرر في)

تأسيس) تم  بأكادير  (،2021 فبراير)

من) املسؤولية  محدودة  لشركة 

شريك واحد حسب البيانات التالية).

بروتوريزم كونسولتينغ))) التـسميــة:)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

مكتب) (: الشـركـــة) أهــداف 

للدراسات.

سيدي) شارع  (: االجـتمــاعـي) املقـر 

محمد عمارة أ مكتب رقم)10)أكادير.

))املدة):99)سنة.

املشارك) ساهم  ( املســاهمــة:)

الوحيد بما قدره)100.000.00)درهم)

 1000 كرأسمال الشركة مقسم إلى)

في) للواحدة  درهم  (100 ب) حصة 

ملكية السيد لحلو شكيب.

اإلدارة)):)يسير الشركة السيد لحلو)

شكيب ملدة غير محدودة.

مــن) ( تبتدئ) (: السنـة االجتمــاعيـة)

فاتــح ينايــر وتنتهــي فــي)31)دجنــبر.

اإليــداع) تــم  لــقـد  ( ( (: اإليــداع)

باملحكمـة) الضبـط  بكتابــة  القانونــي 

  98626 رقم) تحــت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ)8)مار2)2021.
))))الخــالصـــــــة والبــيــــــان
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شركة بيطروكيم
 ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال اجتماعي قدره 
100.000.00 درهم

ماركة بالستيك قصبة الطاهر 
سيدي ميمون ايت ملول

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  ( (
بتاريخ)28)يناير)2021،))تمت صياغة)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد))) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):)
وبيع) انتاج  االجتماعي:) الغرض 
مواد) وبيع  وانتاج  والدهون  الزيوت 

التنظيف.
بيطروكيم)) شركة  ( (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.)
ماركة) االجتماعي:عند  املقر  (
سيدي) الطاهر  قصبة  بالستيك 

ميمون 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):)
))أحمد مهدب)....)1000)حصة).

من) مسيرة  الشركة  التسيير:) (
طرف السيد أحمد مهدب وذلك ملدة)
غير محدودة حيث يعود إليه كل من)

التوقيعين البنكي و االجتماعي.
 16 توزع حسب الفصل) األرباح:)

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
(: تحت عدد رقم) ( االبتدائية بانزكان)

567/2021))بتاريخ)5)مار2)2021.
مقتطف قصد اإلشهار)

364 P

شركة اوركانيك اينو سارل
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري : شركة اوركانيك 

اينو سارل
العنوان : حي تيرت السفلي بلوك أو 

زنقة 5 رقم 26 - كلميم.
التجميل) وزيوت  مواد  (: املهام)
والتصدير،) االستيراد  الطبيعية،)

الوساطة التجارية.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسم على الشكل التالي):

السيد انا2 ابو خراز):)332)سهم،)

بقيمة)100)درهم للسهم.

السيد السعيد ايت لحسن):)333  

سهم،)بقيمة)100)درهم للسهم.

السيد ايوب بوغانيم):)333)سهم،)

بقيمة)100)درهم للسهم.

تم اإليداع القانوني األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2021/02/26 بتاريخ) بكلميم 
رقم)2021/81.

365 P

طيبا سيفود
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2021/20/18

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)طيبا سيفود

املسؤولية) شركةذات  (: الشكل)

املحدودة

وحفظ) وتعبئة  تجهيز  (: املوضوع)

وتقطيع وتجميد املنتجات السمكية)

(- الصيد البحري) (- وتقشير األسماك)

تربية األحساء) (- االستيراد والتصدير)

املائية.

:)شارع ولي العهد،) املقر الجتماعي)

املر�سى،) الثالث،) الطابق  (،3 عمارة)

العيون.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

يوم تأسييها.
 1.000.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسم على)10.000)حصة من)

فئة)100)درهم للحصة)2500)حصة)

حصة) (2500 للسيد سرود رشيد و)

 2500 للسيد سرود عبد الرحمان و)

العزيز) عبد  سرود  للسيد   حصة 

و)2500)حصة للسيد شرود محمد.

األرباح):)يتم اقتطاع نسبة)%5)من)

والباقس) القانوني  لإلحتياط  األرباح 

حسب تقرير الشركاء.
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:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

سرود) والسيد  رشيد  سرود  السيد 

عبد الرحمان.

صالحيات اإلمضاء):)للسيد سرود)
رشيد أو للسيد سرود عبد الرحمان.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

القانوني) اإليداع  تم  لقد 

يوم) (: املحكمةاالبتدائية) لدى 

2021/03/02)تحت رقم)667.

366 P

دي كا كارز
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (.2021//02/22

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):
الـتـسـميـــــــــــــــة):)دي كا كارز

املسؤولية) دات  شركة  (: الشكل)

املحدودة الشريك الوحيد
الـمـوضـــــوع):)كراء)السيارات بدون)

سائق.
35)مكرر) :)رقم) الـمـقر االجـتـماعــي)

بلوك ف)16)–)حب الداخلة)-)اكادير.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم تأسيسها.
رأسمـــال الشركـــة):)100.000درهم)

مقسم على)1000)حصة من فئة)100 

درهم كلها للسيد ادريس الديكي.

األربــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسبة)%)5 

من األرباح لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير الشريك الوحيد.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيد):)ادريس الديكي.)مع كل)

صالحيات االمضاء.

السنـــة االجتمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) باكادير  التجارية  املحكمة 

03/03/2021)تحت رقم)98522.

367 P

شركة بيمس تور
شركة ذات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد 
رأ2 مالهــا : 100.000 درهــم

املقر االجتمــاعي : 2.اوشركة 
اسكا ترونسبورا رقم 10 اقامة 92 

السعادة 2حي محمدي اكادير
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ تـم)
وضـع قانون تأسيس شركة محدودة)

املسؤولية التاليــة):
*)االســـم):)بيمس تور ش م م.

املستخدمين) نقل  (: املوضـوع) (*
لحساب الغير.)

ابتداء) سنــة  (99 (: الشركـــــــة) مـــدة 
من تقييدها في السجل التجاري.)

 100.000 (: الشركـة) مال  رأ2 
حصة من) (1000 درهــم مقسمة الى)
مسجلة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كالتالي):
 500 السيد كركنا عبد هللا) (- (1

حصة.
املجيد)) عبد  اسمري  -2السيد 

500)حصة)
الشركــة) تسيــر  (: الشركــة) تسييـــر 
عبدهللا) كركنا  السيد  طرف  مـن 

والسيد اسمري عبد املجيد
بكـتـابة) القانوني  اإليداع  تــم 
باكادير) التجارية  باملحكمــة  الضبط 
رقـم) تحت  (08/03/2021 بتاريخ)

. 98616
بمثابة مقتطف و بيــان)
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كيب لوكاسيون اوطو 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تأسيس) تم  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة كيب لوكاسيون اوطو)
)بالخصائص التالية):)

االسم):)كيب لوكاسيون اوطو)
السيارات) كراء) (: الهدف)
النارية) والدراجات  اوالشاحنات 

وغيرها
 30.000,00 (: املجموعة) رأسمال 

درهم
التسيير):)الصديق الخر�سي)

حي) (02 رقم) (: االجتماعي) املقر 
اوشاح قرب مسجد تراست انزكان).

املدة):)99)سنة
للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
 20 بتاريخ) (175 رقم) تحت  بأكادير 

يناير)2021.
369 P

عين للنقل
م.م.)م

تأسيس شركة
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021/02/17)تم تأسيس شركة عين)

للنقل).م.م.)م هدفها):
نقل األشخاص للغير.

عميرة) ايت  النية  حي  (: العنوان)
شتوكة ايت باها).

درهم موزعة) (100.000 رأسمالها)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم)
)تم تعيين السيدة بوميتن بوشرى)
كمسيرة و املوقعة للشركة ملدة غير)

محدودة.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
-)السجل التجاري اإليضاحي رقم)

 22629
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-
مار2) (9 بتاريخ) ألنزكان  اإلبتدائية 

2021)تحت رقم)581.
370 P

التميري لتروض الطبي
تأسيس شركة

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020/07/21)تم تأسيس شركة

.م.م.) الطبي) لتروض  التميري 
م.ش.و هدفها):

الترويض الطبي.
مركز) األول  الطابق  (: العنوان) (-

سيدي بيبي شتوكة ايت باها).
-)رأسمالها)100.000درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم.
عثمان) التيري  السيد  تعيين  تم 

كمسيرة و املوقعة للشركة ملدة غير)
محدودة.

-)املدة):مدة عمر الشركة)99)سنة)
من تاريخ تأسيسها النهائي.

-السجل التجاري اإليضاحي رقم) (
 21179

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-
21)سبتمبر) اإلبتدائية ألنزكان بتاريخ)

2020)تحت رقم)1558. 
371 P

STE SORABEN TRAV
SARL

Au(Capital(de 100 000.00DH
 SIEGE(SOCIAL : APPT 4 BLOC
 08 N 212 HAY(AZROU(AIT

MELLOUL
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ)26/02/2021)يلي):
للشركة) اإلرادي  الطوعي  الفسخ 

والتصفية الودية).
تعيين مكان التصفية

تعيين وقبول السيد بن تاجر عبد)
الرحيم كمصف للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بإنزكان في)05/03/2021 

تحت رقم)562
372 P

STE WAJI FRÈRES
S.A.R.L AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الواحد

 مقرها اإلجتماعي حي إكري إكان
رقم 9636 دراركة أكادير

رأسمالها 100000.00 درهم السجل 
التجاري : رقم 21529 أكادير

الحل املسبق للشركة
بمقت�سي قرار الجمع العام لشركاء)
الشركة املسماة بواجي إخوان بتاريخ)

17/12/2020)قرر):
تصفية الشركة املسماة بواجي) (-

إخوان.
-)املصفي هو):)السيد واجي حسن.
إكان) إكري  :حي  التصفية) مقر  (-

رقم)9636)دراركة أكادير.
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املحكمة) لدى  القانون  إيداع  تم 

 98530 (: التجارية بأكادير تحت رقم)

بتاريخ):02/03/2021.

373 P

شركة تيكر سيكيريتي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأسمالها 100.000.00 درهم 

املقر االجتماعي : رقم 12 مار�سي 

الفتح شارع بئرنزران الدشيرة 

الجهادية انزكان

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بانزكان) املسجل  (15/02/2021

والذي ترتب عنه ما يلي):)

تصفية مسبقة لشركة) (: تصفية)

تيكر سيكيريتي)
مار�سي) (12 رقم) (: التصفية) مقر  (

الدشيرة) بئرنزران  شارع  الفتح 

الجهادية انزكان)

تعيين السيد محمد باها كمصف.)

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 535 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)02/03/2021

374 P

SA2 شــركة
SARL A.U

التصفية الودية لشركة
بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  (: أوال)

31/10/2020)قرر ج.ع.غ.ع للشريك)

الوحيد لشركة)SA2)ما يلي):

حل الشركة بصفة مبكرة إبتداء)

من)31/10/2020.

وضع حد ملهام املسيرة الدكتورة)

وهبي صفاء)مع تعيينها كمصفية.)

 98 برقم) التصفية  مقر  تحديد 

شارع) الرابع  الطابق  االمل  عمارة 

الحسن الثاني أكادير.)

تم انجاز اإليداع القانوني) (: ثانيا)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) (97898 عدد) تحت  ير  بأكاد 

 .13/01/2021

375 P

OEAA NEGOCE شركة
ش م م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
التصفية) إقرار  تم  (08/02/2021
النهائية لشركة)OEAA NEGOCE)ش)

م م
)املسجلة بالسجل التجاري تحت)
املعامالت) إتمام  .تمت  (12001 رقم)
االجتماعية و املالية و تصفية جميع)

الديون).
تم إيداع امللف القانوني للشركة)
النزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم583)بتاريخ)09/03/2021
376 P

 STE AGADIR MALL CENTER
 SARL

املقر االجتماعي : شقة 1 عمارة 2 
زنقة خاليد بن الواليد حي الداخلة 

اكادير
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مساهمو) قرر  ثم  (17/02/2021

الشركة ما يلي):
النهائية) التصفية  و  الحل  (– (1
السجل) على  للشركة.والتشطيب 

التجاري.
اإليداع) تم  القانوني  -اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية باكادير تحت رقم)

98627)بتاريخ)09/03/2021. 
للخالصة والتذكير

)قبال حسن

377 P

 STE RIMAL« شركة
 »TAMESNA

رقم السجل التجاري :25811 
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ) (.1
قد) بانزكان٬) (2021 مار2) (02 يوم)

تقرر ما يلي):
بيع جميع حصص السيد رشيد)
مستحيل لفائدة شريكه فيصل القج
مستحيل) رشيد  السيد  استقالة 
بعد) الشركة  تسيير  في  منصبه  من 

بيعه جميع حصصه االجتماعية.

تعيين السيد فيصل القج،)كمسير)
وحيد للشركة ابتداء)من اآلن

تعديل القانون األسا�سي للشركة)
ذات) شركة  أصبحت  )الشركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد(.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باكادير  باملحكمة  الضبط 
تحت) (09/03/2021 بتاريخ)

رقم98626 
مقتطف من أجل اإلشهار

378 P

 SOCIETE » ROCHDI TRANS
 Société(à(responsabilité(limitée

 à(associé(unique
 Au(capital(de 100 000.00 DHS

 Siège(social : LOT 10
 TALGHAZITE BELFAA
CHTOUKA AIT BAHA

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املنعقد بتاريخ)2021 /03 /01)ما يلي):
اجتماعية) حصة  (1000 ل) بيع 
من طرف السيد عبد الغفور اعراب)

لفائدة السيد حميد بوهدى.
استقالة مسير وتعين مسير جديد)

للشركة.
التوقيع االجتماعي.

تعيين مسؤول عن نشاط النقل)
للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 30/03/2021 بانزكان) االبتدائية 

تحت رقم521.
رقم التقييد في السجل التجاري):)

.7051
379 P

سيستيكوم
الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
املساهمة) قررت  (02/03/2021

الوحيدة لشركة سيستيكوم يلي):
السيدة) حصص  كل  تفويت 
حصة للسيد) (1000 ماجدة ضباش)
الشريك) ليصبح  محمد  األديب 

الوحيد للشركة ب)1000)حصة.

تعيين السيد األديب محمد مسيرا)

صالحيات) كل  مع  للشركة  وحيدا 

اإلمضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ)05/03/2021 

تحت رقم)98607.

380 P

YDH

ش.م.م

تعديل
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ) واملسجل  (2020/02/02

2021/02/10)بانزكان،)تقرر ما يلي):

املصادقة على بيع حصص السيد)

داخوش) رشيد  و  داخوش  حسن 

)1000)حصة()لسيد يونس مكار.

جديد) كمسير  مكار  يونس  تعيين 

للشركة ملدة غير محدودة

تغيير التوقيع االجتماعي للشركة)

بإعتماد توقيع السيد يونس مكار.

رشيد) السيد  استقالة  قبول 

الشركة) كمسير  مهامه  من  داخوش 

سابق

تحويل املقر االجتماعي الى العنوان)

بيبي) سيدي  زنقة  (1 رقم) الجديد 

التوامة بيوكرى شتوكة ايت باها.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

مار2) (02 بتاريخ) انزكان  االبتدائية 

2021)تحت رقم)556

381 P

  » TEST TRANSPORT « شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000,00 درهم

حي بئر أنزران بلوك 11 تيكيوين 

اكادير

 سجل التجاري رقم 20291

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

يوم)19)شتنبر)2020)بأكادير قد تقرر)

ما يلى):
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اإلجتماعية) الحصص  بيع جميع 

)500)حصة()للسيد لحسن باكسيس)

لفائدة السيد مصطفى اضرضور)

تعديل القانون األسا�سي للشركة)

البندين)6)و)7)اللذين أصبحا كالتالي):

البند)6 :

الشريك الوحيد السيد مصطفى)

اضرضور قدم للشركة ما مجموعه)

100.000,00)درهم

البند)7 :

مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 

الف) )مئة  درهم) (100.000,00

حصة) (,1.000 إلى) مقسمة  درهم(،)

منها) واحدة  كل  قيمة  )الف حصة()

مخولة) درهم() )مائة  100,00درهم)

السيد) الوحيد  للشيرك  إجماال 

مصطفى اضرضور)

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

عنوانه السابق املوجود ب169)بلوك)

أ الزيتون تيكيوين اكادير الى العنوان)

 11 بلوك) أنزران  بئر  بحي  الجديد 

تيكيوين اكادير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 مار2) (02 بتاريخ)

.98528
مقتطف من أجل اإلشهار

382 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.26.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE SHIP SHAK
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

11/02/2021،)تم إقرار ما يلي):

حصة من السيد) (1.875 تفويت)

الحسين شرفاوي إلى زينب اعلون.

1.875)حصة من السيد) تفويت) (

الحسين شرفاوي إلى إينا2 اعلون.

تغيير الصيغة القانونية للشركة) (
. SARL(الى(SARL A.U(من

)التسيير و التوقيع للسيد الحسين)
شرفاوي.)

تم) القانوني  اإليداع  (-
بأكادير) التجارية  باملحكمة 
تحت (05/03/2021  بتاريخ)

)رقم)98579. 
383 P

 FRERE EL HAROUCH
 TRANS

 Société(à(Responsabilité(Limitée
au(Capital(de 500.000,00 Dhs

 Siege(Social : N°25 HAY(TEKNA
RUE MONAKO GUELMIM
ICE : 002320361000031

RC(N° 2547
تعديالت قانونية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ) الشركة  بمقر  املنعقد 
بتاريخ) ،املسجل  (25/01/2021
الشركة) شركاء) قرر  (،02/02/2021

ما يلي):
*)تفويت)3500)حصة كما يلي):

املفوت):
 2500 الهروش سعيد) (: السيد) (-

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1000 الهروش حسان) (: السيد) (-

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
املشتري):

 3500 الهروش فاطنة) السيدة  (-
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الحصص) بيع  عقد  وبسبب 
االجتماعية للشركة أصبحت شركة)
FRERE EL HAROUCH)علي الشكل)

التالي الشركاء)هم):)
 1500 حسان) الهروش  السيد  (

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 3500 فاطنة) الهروش  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
العنوان) (: الشركة) مقر  تغيير  (*
25)حي تكنى زنقة موناكو) الحالي رقم)

كلميم).

نقل) في  مقاول  نشاط  إضافة  (*
البضائع لحساب الغير.)

*)التسيير):)السيد):)الهروش سعيد)
الهروش) (: السيد) و  للشركة  مسير 

حسان نائب له ملدة غير محددة.
بكـتابة) تـم  (: الـقانـونـي) 2(اإليـداع 
كلميم) االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 
رقـم) تحـت  (03/02/2021 بـتاريخ)

21/2021
384 P

BAKRIMAGRI
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000.00 درهم

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18/02/2021)قررمساهمو)

الشركة ما يلي):)
ملك) حصة  (500 تفويت) (– (1
للسيد بكريم بوبكر لكل من السيد)

رضا حجي والسيدة ملياء)حجي
2)-)استيقالة السيد بكريم بوبكر)
3)-)تعين السيد رضا حجي كمسير)
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه)

صالحية االمضاء)اإلداري و البنكي.
االسا�سي) القانون  تعديل  (- (2

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (09/03/2021 بتاريخ) بانزكان 

رقم)592. 
للخالصة و التذكير

قبال حسن

385 P

STE  ANOUAL FISH
SARL

رأسمال الشركة : 100.000.00 
درهم

مقرها :  ميناء   طانطان الوطية - 
طانطان 

تفويت الحصص
العام الجمع  محضر   بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  عادي  الغير 

26/02/2021)تقرر ما يلي):

تفويت بعض الحصص اململوكة)

يوسف)) أقشار  ( السيد) طرف  من 

عددها)620)حصة إلى السيدين على)

الشكل التالي):)

 250)حصة للسيد))أقشار عي�سى

370)حصة للسيد):))اقشار عبدهللا)

تعيين السيد يوسف أقشار مسير)

للشركة لفترة غير محدودة

القانوني) الشكل  تغيير  مع 

مسؤولية)) ذات  شركة  من  للشركة 

شركة) إلى  واحد  بشريك  محدودة 

بثالث) محدودة  مسؤولية  ذات 

من) الشركة  إسم  تغيير  تم  شركاء)

إلى)) ( (FILET ARTISANAL SARL AU

ANOUAL FISH SARL

تحيين النظام األسا�سي للشركة)

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى كتابة ضبط املحكمة)

مار2) (3 بتاريخ) االبتدائية لطانطان 

2021)تحت رقم):)72.

386 P

العسري حسن ترانسبور
ش.م.م ش و

ALASRI HASSAN TRANSPORT

SARL AU

دورايت مولود طريق بيوكرى

السجل التجاري رقم 13987انزكان

الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)) املؤرخ  االستثنائي  العام 

الشريك) قرر  02اكتوبر2020،)

حسن) العسري  لشركة  الوحيد 

ترانسبور ش.م).م ش ومايلي):

500حصة) املصادقة على تفويت)

الى) البساط  انس  السيد  ملكية  في 

الشريكة) كمال  الباتول  السيدة 

الجديدة والوحيدة.

العنوان) الى  الشركة  مقر  تغيير 

حي) (،38 رقم) شارع  (1 بلوك) (: التالي)

املحمدي اكادير)

-)تعديل الفصل رقم))6،)2)و7)من)

القانون االسا�سي للشركة.
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كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)) (553 عدد) تحت  بانزكان 

.02/03/2021

387 P

IFRABEL PROMOTION
SARL 

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000درهم

العام) الجمع  بمقت�سى 

 01/02/2021 في) املؤرخ  االستثنائي 

قررمساهموا الشركة ما يلي):)

1)-)تفويت)300)حصة ملك للسيد)

بكريم بوبكر الي السيد محمد حجي.

االسا�سي) القانون  تعديل  (- (2

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

االبتدائية)) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ( (08/03/2021 بانزكان بتاريخ)

رقم)576.   
للخالصة و التذكير)

قبال حسن

388 P

 MAROC INNOVATION

QUALITE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000 درهم

رقم 18 شارع الطابق الثالث تجزئة 

مخلوف 5 الدروة 26200 برشيد

  سجل التجاري رقم 13379.

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بأكادير قد تقرر) (2021 يناير) (11 يوم)

ما يلى):

اإلجتماعية) الحصص  بيع جميع 

فتيحة) للسيدة  حصة() (500(

االمع�سي لفائدة السيد عبد الفضيل)

الشقف.)

األسا�سي) القانون  تعديل 

للشركة البندين)6)و)7)اللذين أصبحا)

كالتالي):

البند)6 :

الشريك الوحيد السيد الفضيل)

مجموعه)) ما  للشركة  قدم  الشقف 

100.000)درهم

البند)7 :

مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 

درهم(،) الف  )مئة  درهم) (100.000

)الف) حصة) (1.000 إلى) مقسمة 

منها))))) واحدة  كل  قيمة  حصة()

100درهم))مائة درهم()مخولة إجماال)

الفضيل) السيد  الوحيد  للشيرك 

الشقف

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

عنوانه السابق املوجود رقم)13)شارع)

محمد الخامس الطابق الثالث تجزئة)

العنوان) الى  برشيد  (26100 اليسر)

الجديد رقم)18)شارع الطابق الثالث)

 26200 الدروة) (5 مخلوف) تجزئة 

برشيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (02 بتاريخ)

                       .117
مقتطف من أجل اإلشهار

389 P

تأمينات الجنوب)-)املغرب

أكري بنجاع
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 900.000.00 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة A رقم 783 
الحي الصناعي أيت ملول

بأكادير) محرر  عرفي  لعقد  تبعا 

2020،)وافق الجمع) 2)نوفمبر) بتاريخ)

العام الغير العادي لشركة أكري بن)

جاعة على):

االجتماعي،) الرأسمال  من  الرفع 

من مليون وأربعمائة ألف درهم إلى)

مليونان وثالثمائة ألف درهم.

تغيير الفصلين)6 - 7.

الفصل الساد2 الجديد):

التقديمات):

باألرقام) الشركة  أسهم  تمت 

للشركاء)كالتالي):

محمد) جاعة  بن  السيد 

2.030.000)درهم.

 32.000 الزهرة) أبجا  السيدة 

درهم.

السيد بن جاعة حسن بن أعراب)

27.200.00)درهم.

السيد بن جاعة محمد بن أعراب)

27.200.00)درهم.

السيد بن جاعة عبد اللطيف بن)

أعراب)27.200.00)درهم.

السيد بن جاعة ياسين بن أعراب)

27.200.00)درهم.

بنت) خديجة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)23.600.00)درهم.

بنت) رشيدة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)23.600.00)درهم.

املجموع)2.300.000.00)درهم.

الرأسمال) (: السابع) الفصل 

االجتماعي):

الى) ارتفع  االجتماعي  الرأسمال 

درهم) ألف  وثالثمائة  مليونان  مبلغ 

على) مقسمة  درهم  (2.300.000.00

سهم) ألف  وعشرون  ثالثة  (23.000

اجتماعي،)100)مائة درهم لكل سهم،)

بالكامل محررة) املجموع،) في  مقيدة 

ومقسمة على الشركاء)نسبيا كالتالي):

 20.300 السيد بن جاعة محمد)

سهم اجتماعي)؛

سهم) (320 الزهرة) أبجا  السيدة 

اجتماعي.

السيد بن جاعة حسن بن أعراب)

272)سهم اجتماعي.

السيد بن جاعة محمد بن أعراب)

272)سهم اجتماعي.

السيد بن جاعة عبد اللطيف بن)

أعراب)272)سهم اجتماعي.

السيد بن جاعة ياسين بن أعراب)

272)سهم اجتماعي.

بنت) خديجة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)236)سهم اجتماعي.

بنت) رشيدة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)236)سهم اجتماعي.

املجموع)23.000)سهم اجتماعي.

باملحكمة) الفعلي  اإليداع  تم 

مار2) (22 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2021)تحت رقم)182.
للدعاية واإلشهار

تأمينات الجنوب)-)املغرب

390 P

شــركة  جيني اوغبان
ش.م.م. ش.و.

STÉ GENIE URBAIN

 SARL AU
رأ2 مالها)2.600.000)درهم

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

العادي مؤرخ بتاريخ)01/03/2020:

 STE GENIE URBAIN لشركة)

SARL AU)تقرر ما يلي):
الشركة) رأسمال  قيمة  رفع  (- (1  

درهم لينتقل من (2.200.000  بمبلغ)

 5.000.000 إلى) درهم  (2.600.000
درهم،)باملقاصة مع الحساب الجاري)

درهم) (2.200.000 بمبلغ) للشريك 

حصة قيمة كل) (22.000 موزعة إلى)

حصة100)درهم لفائدة):

السيد بدر بوذن):)22.000)حصة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية  املحكمة 

03/05/ 2021)م تحت رقم)562.

391 P

 SOCIETE MOROCCAN

VIBES
زيادة رأ2  مال الشركة

العام) ( الجمع) محضر  بمقت�سى 

 27/02/2021 بتاريخ) االستثنائي 

تمت املوافقة على ما يلي):
الشركة) مال  رأ2  زبادة 

إلى) ليصل  ( درهم) (90.000 ( بمبلغ)

100000.00)درهم

لقد تم إيداع محضر الجمع العام)

لدى املحكمة االبتدائية)) ( االستثنائي)

تحت) (05/03/2021 بتارودانت يوم)
رقم)208/2021.

392 P
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الوكالة العامة تفراوت
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد

تغيير
فبراير) (25 طبقا للعقد املؤرخ في)

تم بعض التغييرات في شركة) (2021

الشريك) ذات  املحددة  املسؤولية 

الواحيد بالخصائص التالية):

االسم):)الوكالة العامة تفراوت.

التغيرات.

الرأسمال) زيادة  اوال  (: الهدف)

إلى) (100.000 من) الشركة 

.1.000.000

ثانيا تغير هدف الشركة إلى تسيير)

ونقل) والخدمات  الوقود  محطة 

البضائع ومقاولة عقارية.

ثالثا تغير مساعد املسير استقاالت)

جمال) حمو  وايت  جمال  حمو  ايت 

وايت حمو اسماعيل وتعين ايت حمو)

سعيد.

املسير):)الحسن ايت حمو.

الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

تايمة) اوالد  الكر�سي  حي  الثاني 

تارودانت.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 137 االبتدائية تارودانت تحت رقم)

بتاريخ)16)فبراير)2021.

393 P

 STE VISS EXPRESS
.SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

مقرها االجتماعي دوار امينتمغرا 

وجان تزنيت

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2019/12/06 في تزنيت قرر الجمع 

العام االستثنائي ما يلي:   

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الى  من دوار امينتمغرا وجان تزنيت 

العنوان الطابق االول رقم 12 بلوك 

6 حي قصبة الطاهر ايت ملول.

بمصلحة) تم  القانوني  اإليداع 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بتزنيت في)03/03/2021  
رقم اإليداع)2021/78. 

 394 P

STE » SLIM NEGOCE «
SARL

الشركاء) قرار  محضر  بـمقت�سى 
تم) (2020/11/05 بـتـاريـخ) املنعقد 

االتفاق على ما يلي):)
تحويل املقر االجتماعي للشركة) (-
الطابق) (A37-  37 رقم) مكتب  (: إلى)
الثاني عمارة العمراني امللك املسمى):)
روا بريك)-)30)درب الكبير زنقة سانت)
مر2 السلطان الدار) لورون الفداء)

البيضاء.
-)تبني القوانين األساسية الجديدة))

للشركة.))
-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)
وذلك) (98126 رقم) تحت  باكادير 
وباملحكمة) (29/01/2021 بتاريخ)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

768233)بتاريخ)03/03/2021.
السجل) في  مسجلة  الشركة  (-
لدى) (292891 رقم) تحت  التجاري 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

بتاريخ)03/03/2021.
من اجل النسخة والبيان
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STE ONORM
SARL AU

إعالن عن تغيير
RC : 30263 - AGADIR

(: يلي) ما  على  االتفاق  تم 
.02/01/2021

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل  (
الرابع) الطابق  (: التالي) العنوان  إلى 
ملحق مسجد ابوبكر) (7 مكتب رقم)
الصديق ف م)16)حي الداخلة أكادير.
اإليداع باملحكمة التجارية بأكادير)
رقم) تحت  (25/01/2021 يومه)

.98037
396 P

DEMARRAGE TRAVAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة، 
درهم 100.000 رأسمـــالها

مقرها االجتماعي : رقم 120، األمان، 
دوار تماعيت، جماعة الدراركة، 

أكادير.
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  للشركة  االستثنائي 

01/02/2021)تقرر مايلي):
تغيير املقر االجتماعي للشركة:)

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
العنوان التالي):

دوار تماعيت،) األمان،) (،120 رقم)
جماعة الدراركة،)أكادير.)

إلى العنوان األتي):
حي الزيتون،) بلوك أ،) (،150 رقم)

تيكوين،)أكادير.
تحديث القانون األسا�سي للشركة)
القانون) تحديث  تقرر  كما 
لتلبية) وذلك  للشركة،) األسا�سي 
املحكمة))) لدى  القانونية  املتطلبات 

التجارية بأكادير.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ)02/03/2021 

تحت رقم)98556.
)للخالصة البيان
الـمسـيــر الوحـيـد

397 P

 COMPAGNIE   شركة
 GENERALE DE

 FORUNITURE ET MATERIEL
COGEFOM

محدودة املسؤولية
  تغيير املقر االجتماعي

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء) قرر  باكادير  (2020/12/15
 COMPAGNIE GENERALE ( شركة)
  DE FORUNITURE ET MATERIEL

COGEFOM - SARL -)ما يلي):
للشركة،) االجتماعي  املقر  تغيير 

من)):
بلوك ا شارع جابر ابن) (218 )رقم)

حيان حي الهدى)))اكادير

الى):)بلوك)11)رقم)87)درب البنان)

بنسركاو اكادير.)
القانون) من  (2 البند) تغيير 

االسا�سي.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية باكادير بتاريخ))09/03/2021  

تحت رقم))98639.

للخالصة و التذكير

398 P

 BL BUSINESS شركة
محدودة املسؤولية ش.و

  تغيير املقر االجتماعي
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشريك) قرر  باكادير  (28/01/2021

BL BUSINESS SARL AU)ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة،)من):

رقم) تجزئة  (03 رقم) مكتب  من  (

الحي) البيضاء) الدار  شارع  (3266E

املحمدي))اكادير

الطابق الثاني) (02 :)شقة رقم) الى)
رقم)3329)الحي املحمدي اكادير

القانون) من  (2 البند) تغيير 

االسا�سي.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية باكادير بتاريخ))09/03/2021  

تحت رقم)98621.
للخالصة و التذكير

399 P

ACROMEGA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 10.000 درهم

 تحويل املقر االجتماعي 
 بمقت�سى الجمع العام االستثنائي
قرر) (20/07/2020 في) املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي):)

1)-)تحويل املقر االجتماعي للشركة)

دوار لبعرير زاوية سيدي طاهر) (: إلى)

احمر الكاللشة طريق تاردانت.



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6092

االسا�سي) القانون  تعديل  (- (2

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

)تحت) (11/02/2021 بتاريخ) ( باكادير)
رقم)98282.   

للخالصة و التذكير)

قبال حسن

400 P

  KHK COSMETICS    
الجمع) محضر  بمقت�سى 

 KHK للشركة) عادي  الغير  العام 

 10/12/2020 بتاريخ) (COSMETICS

املحضر،) قراءة  و  االستماع  بعد  و 

تقرر ما يلي):

االجتماعي) املقر  تغيير  تم  (- أ)

للشركة من العنوان القديم و هورقم)

252)شارع ابن الهيتم الحي الصناعي)

تاسيال انزكان إلى العنوان الجديد و)

تجزئة الحي املحمدي) (5756 هو رقم)

اكادير.

من) الرابع  البند  تغيير  وبدلك 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 .26213 االبتدائية اكادير تحت رقم)

بتاريخ)2021 /22/02.

401 P

مكتـــب حسابــات ســروا))ش.)م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد الساد2 ايت ملــول

الفاكس):)65-22-22-28-05)))الهاتف):)-05-28

22-72-26

STE TECNIFERTI MAROC
 SARL

الغير) العام  الجمع  بمقتضـى 

(،10/02/2021 في) املؤرخ  العادي 

  TECNIFERTI MAROC لشركة)

SARL)تقرر مايلي):

عبد) موالي  السيد  استقالة  (-

املالك لولتيتي و السيد موالي عصام)

لولتيتي من منصبها كمسيران للشركة)

على السيد محمد بوشميخ) واالبقاء)

كمسير وحيد لشركة.))

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم  (-

 09/03/2021 في) بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم)582.

402 P

ENVIROPLAN
SARL A.U

شركة ذات مسؤولیة محدودة 

بمساھم وحید

السجل التجاري : 33085 – أكادیر

عام) جمع  محضر  بمقت�سى 

استثنائي عقد بتاریخ)18)ینایر)2021 

بمقر الشركة،)تقرر ما یلي):

تعیين مسير جدید للشركة.

ابعقیل) رشید  السید  تعیين  تم 

الوطنیة) التعریف  لبطاقة  الحامل 
وحیدا) مسيرا  (JB277272 رقم)

للشركة.
ملدة غير محددة،)وذلك بعد عزل)

الرحمن) عبد  السید  السابق  املسير 

التعریف) لبطاقة  الحامل  عمور 

.B12322(الوطنیة رقم

باملحكمة) القانوني  اإلیداع  تم 

مار2) (9 بتاریخ) ألكادیر  التجاریة 

2021)تحت رقم)98635.

من أجل النشر والبیان

403 P

 SOCIETE  TRANSPORT

LOGISTIQUE OTANA
Société  à(responsabilité(limitée  

Au(capital(de  100.000 Dirhams.

Siege(social : 16 RUE(JILALI 

AL(ORAIBI(BEME(ETG 

CASABLANCA 

سجلها التجاري 279213

بمقت�سي القانون االسا�سي املؤرخ)

يحمل الخصائص) (27/08/2020 في)

التالية):

 TRANSPORT (: القانوني) االسم 

                     LOGISTIQUE OTANA

التسيير):)تم تعيين السيد ادزرود)

طه مسيرا وحيدا للشركة.

تم) القانوني  االيداع  ( ( (

االيداع القانوني في املحكمة التجارية)

2020/11/10 تحت  البيضاء  بالدار 

رقم  753382.

404 P

Société NASSER JOBS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود، 

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها الجتماعي : قسارية بوطالبي 

كارج رقم 23 ايت ملول.

بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 

16/10/2020)تم الجمع العام الغير)

العادي و تم تقرير التالية):

زيادة نشاط االتصاالت و برمجة و)

النصيحة و االعلميات))

إستقالة السيد تاكني حميد من)

تسير الشركة

تسمية السيد ناصر بن حسين بن)

محمد الغامدي كمسير لشركة

جميع الوثائق تحمل توقيع السيد)

ناصر بن حسين بن محمد الغامدي

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

الضبط) كتابة  مصلحة  لدى 

بتاريخ) ( بانزكان) أالبتذاية  باملحكمة 

21/01/2021)تحت عدد)26.
بمثابة مقتطف و بيان

405 P

STE AMJAD SOUSS 

NEGOCE
SARL

ش م م

الجمعية) محضر  بمقت�سى 

يوم املنعقدة  االستثنائية   العامة 

تقرر) الشركة  بمقر  (2021 يناير) (27 

ما يلي):

في) االستشارة  نشاط  إضافة 

التسيير و التكوين.

تحويل املقر االجتماعي بجعله) (• (

رقم)02)عمارة اخصا�سي مركز بلفاع)

اشتوكة ايت باها.

•)تغيير القانون األسا�سي للشركة.

 2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 510 رقم) تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ)02/03/2021.

406 P

تأمينات الجنوب)-)املغرب

أكري بنجاع
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 900.000.00 درهم

2 ت انزكان رقم 1215

 - ت ض 6929219

املقر االجتماعي : تجزئة A رقم 783 
الحي الصناعي أيت ملول

بأكادير) محرر  عرفي  لعقد  تبعا 

2020،)وافق الجمع) 2)نوفمبر) بتاريخ)

العام الغير العادي لشركة أكري بن)

جاعة على):

تغيير األسهم بناء)على وفاة شريك)؛

تغيير القانون ذات الصلة.

الفصل الساد2 الجديد):

التقديمات):

باألرقام) الشركة  أسهم  تمت 

للشركاء)كالتالي):

محمد) جاعة  بن  السيد 

630.000.00)درهم)؛

 32.000 الزهرة) أبجا  السيدة 

درهم)؛

السيد بن جاعة حسن بن أعراب)

27.200.00)درهم)؛

السيد بن جاعة محمد بن أعراب)

27.200.00)درهم)؛

السيد بن جاعة عبد اللطيف بن)

أعراب)27.200.00)درهم)؛

السيد بن جاعة ياسين بن أعراب)

27.200.00)درهم)؛

بنت) خديجة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)23.600.00)درهم)؛

بنت) رشيدة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)23.600.00)درهم)؛

املجموع)900.000.00)درهم.

الرأسمال) (: السابع) الفصل 

االجتماعي):
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الرأسمال االجتماعي ارتفع الى مبلغ)

 900.000.00 درهم) ألف  تسعمائة 

تسعة) (9.000 على) مقسمة  درهم 

ألف آالف سهم اجتماعي،)100)مائة)

درهم لكل سهم،)مقيدة في املجموع،)

على) ومقسمة  محررة  بالكامل 

الشركاء)نسبيا كالتالي):

 6.300 محمد) جاعة  بن  السيد 

سهم اجتماعي)؛

سهم) (320 الزهرة) أبجا  السيدة 

اجتماعي)؛

السيد بن جاعة حسن بن أعراب)

272)سهم اجتماعي)؛

السيد بن جاعة محمد بن أعراب)

272)سهم اجتماعي)؛

السيد بن جاعة عبد اللطيف بن)

أعراب)272)سهم اجتماعي)؛

السيد بن جاعة ياسين بن أعراب)

272)سهم اجتماعي)؛

بنت) خديجة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)236)سهم اجتماعي)؛

بنت) رشيدة  جاعة  بن  السيدة 

أعراب)236)سهم اجتماعي)؛

املجموع)9.000)سهم اجتماعي.

باملحكمة) الفعلي  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2021)تحت رقم)2021/502.
للدعاية واإلشهار

تأمينات الجنوب)-)املغرب

407 P

STE PI-SUD
 SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ورثة) قرر  باكادير  (2021 يناير) (22  

شركة)PI-SUD SARL AU)ما يلي):
الزحناوي) السيد  بوفاة  اإلقرار 

عبد اللطيف.

تحويل الحصص لفائدة الورثة):)

125)حصة))))))) (: السيدة مريم بربان)

12.500)درهم.

 292 (: ابتسام) الزحناوي  االنسة 

حصة))29.200)درهم.

 583 يوسف) الزحناوي  السيد 

حصة)58.300)درهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من ش.م.م ش.و الى ش.م.م.

تعيين السيدة بربان مريم مديرة)

جديدة للشركة.

و) اإلداري  التوقيع  حق  اسناد 

البنكي لفائدة السيدة مريم بربان.

من) (22 (،07 (،06 البند) تغيير 

القانون االسا�سي.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية باكادير بتاريخ))08/03/2021  

تحت رقم)98611.
للخالصة و التذكير)

408 P

AGARESTA
التسيير الحر ألصل تجاري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بموجبه) ثم  والدي  (10/12/2020

اتفق الطرفان على ما يلي):)))))))))))))))))

أكرت شركة)AGARESTA))بصفتها)

التجاري مطعم لوفت) مالكا لألصل 

الخامس) محمد  بشارع  الكائن 

املقيد بالسجل) (1 مركب املوكار رقم)

والحامل) (23185 التجاري تحت رقم)

 20298908 رقم) الضريبي  للتعريف 

املقيد في الضريبة املهنية تحت رقم))

 CHAIRI لفائدة شركة) (28377118

بالسجل) املقيد  (MULTI SERVICE

التجاري تحت رقم)30953)التي قبلت)

لألصل) الحر  التسيير  اجل  من  منه 

التجاري املوصوف واملذكور أعاله.

مدة) تحديد  على  الطرفان  اتفق 

من) تبتدئ  سنوات  (5 في) التسيير 

.10/12/2020

حدد الطرفان السومة الكرائية في))

120.000)درهم.

409 P

فريد غياتي
F-GHIATI C-G-A-A-N

 INGENOL OLIVIER
تفويت حصص

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 
 INGENOL لشركة) االستثنائي 
رأسمالها) ش.م.م.) (OLIVIER
مقرها) الكائن  درهم  (200.000
تجزئة) (،13 باملحمدية،) االجتماعي 
البحيرة،)صادق الشركاء)على تفويت)
 100 حصة) كل  قيمة  حصة  (500
 LOROY للسيدة) اململوكة  حصة 
 Georges السيد) لفائدة  (Renée

.OLIVIER
تحيين القانون األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 فبراير) (16 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)202.
املسير

مستخلص من أجل اإلشهار

410 P

فريد غياتي
F-GHIATI C-G-A-A-N

RIA MULTISERVICES
قفل التصفية

بتاريخ عادي  قرار   بمقت�سى 
 RIA لشركة) (2020 ديسمبر) (31
بشريك) ش.م.م.) (MULTISERVICES
درهم) (100.000 رأسمالها) وحيد 
 206 ب) االجتماعي  مقرها  الكائن 
الوفاء،) (،2 الشقة) (،B إقامة ياسمين)
املحمدية،)قرر مسير الشركة ما يلي):

قفل تصفية الشركة.
املصفي السيد عبد القادر) إبراء)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  فريد 
الساكن) (T75502 رقم) للتعريف 
ابن) الدين  شرف  زنقة  (،5 بالرقم)
ماتا،)الطابق)2،)الشقة رقم)3،)الدار)

البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 باملحمدية بتاريخ فاتح مار2)

تحت رقم)572.
مستخلص من أجل اإلشهار

411 P

فريد غياتي

F-GHIATI C-G-A-A-N

 BUISSIERE FRANCOISE
قفل التصفية

بتاريخ عادي  قرار   بمقت�سى 

لشركة) (2020 ديسمبر) (31

ش.م.م.) ( (BUISSIERE FRANCOISE

 10.000 رأسمالها) وحيد  بشريك 

ب) االجتماعي  مقرها  الكائن  درهم 

املحمدية،) سيستا،) ال  تجزئة  (352

قررت مسيرة الشركة ما يلي):

قفل تصفية الشركة.

 Françoise املصفي السيدة) إبراء)

لبطاقة) الحاملة  (BUISSIERE

الساكنة) (8220177J رقم) التسجيل 

صابليط،) لي  شارع  (،85 بالرقم)

املحمدية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 فبراير) (23 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)500.
مستخلص من أجل اإلشهار

412 P

STE CHEF OZCAN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : شارع الحسن الثاني 

وشارع موالي رشيد

سال الجديدة
رقم السجل التجاري : 32927

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تمت) (2021 مار2) (5 املسجل بتاريخ)

املصادقة على ما يلي):

 ELTAS OZCAN السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من أصل) (500 ب)

لفائدة) اجتماعية  حصة  (1000

مار2) (5 بتاريخ) السيدة ستيتو ملياء)

.2021

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم)235)بتاريخ)

8)مار2)2021.

413 P
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EXTRA MOUSSAOUI

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

شركة) تأسيس  تم  (2021 يناير) (12

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

EXTRA MOUSSAOUI(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)بيع آالت صنع)

شمع النحل.

 7 تجزئة البركة) (: املقر االجتماعي)

سيدي عالل البحراوي تيفلت.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

مع) للشركة  مسيرة  حنان  املوساوي 

جميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجاري رقم)769.
للنسخ والبيان

الوكيل

414 P

AYONNAJ

العام) االستثنائي  الجمع  قرر 

تفويت) (2021 فبراير) (18 في) املنعقد 

طرف) من  اجتماعية  حصة  (1000

السيد) لفائدة  ايوب  الناجي  السيد 

الزاوية ادريس،)واستقالة هذا األخير)

وتعيين) للشركة  كمسيرا  مهامه  من 

السيد الزاوية ادريس مسيرا جديدا)

للشركة،)وكذا إضافة هدف اجتماعي)

السترداد) مكتب  استغالل  جديد 

تم) كما  الدواجن،) وتربية  الديون 

تذويب القانون األ�سي وتعديله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت رقم)72)بتاريخ)9)مار2)2021.
للنسخ والبيان

الوكيل

415 P

 STE HOUSSINE DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهما
املقر االجتماعي : حي السالم توسيع 2 

رقم 303 سيدي سعيد مكنا2
تأسيس الشركة

بتاريخ العرفي  العقد   بموجب 
القانون) وضع  (،2021 يناير) (8
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
على) الوحيد  الشريك  املحدودة 

الشكل التالي):
 STE HOUSSINE (: اسم الشركة)

.DE TRANSPORT
هدف الشركة):)هدفها
نقل العاملين آلخرين.

وغير) مباشرة  بصفة  وتساهم 
في) وماليا  وصناعيا  تجاريا  مباشرة 

تطوير الشركة.
 املقر االجتماعي):)حي السالم توسيع

2)رقم)303)سيدي سعيد مكنا2.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
رأسمال) حدد  لقد  (: رأسمالها)
الشركة في مبلغ قدره)100.000)درهم)
فئة) من  قسمة  (1000 على) مقسم 
100)درهم للواحدة وموزعة كالتالي):

 1000 عبد الشكور عبد الصمد)
 100.000 100)درهم) قسمة من فئة)

درهم.
الشكور عبد  السيد  (:  التسيير)

عبد الصمد ملدة غير محددة.
باملركز) تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ بمكنا2  لالستثمار   الجهوي 

2)مار2)2021)2.ت)52257.
416 P

Media FF
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2020 سبتمبر) (7 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):

الصحافة واإلعالم.

النشر والطباعة.

شارع) (،10 (: االجتماعي) املقر 

حسان،) (،2 رقم) شقة  العلويين،)

الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

 10.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

100)حصة من فئة) درهم موزع على)

100)درهم للحصة وزعت كما يلي):

السيد علمي والي هشام)50)حصة.

الشركة)EVENTUS 50)حصة.

تم تعيين السيد علمي) (: التسيير)

والي هشام،)كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ديسمبر) (8 بتاريخ) (6072 رقم) تحت 

.2020

418 P

ZAKARIA VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : دوار أيت عي�سى

سيدي عبد الرزاق فدان أيت 

عثمان

تيفلت

السجل التجاري رقم 607 - تيفلت

تأسيس
بتاريخ حرر  عرفي،) لعقد   تبعا 

12)أكتوبر)2020،)تم تأسيس شركة)

مواصفاتها) محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 ZAKARIA(:(التسمية االجتماعية

VIANDE

الهدف االجتماعي):)نشاط اإلنتاج)

الحيواني والنباتي.)

املقر االجتماعي):)دوار أيت عي�سى

أيت) فدان  الرزاق  عبد  سيدي 

عثمان تيفلت.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)
تبتدئ من تاريخ تسجيلها)  99)سنة،)

في السجل التجاري.
رأسمال) حدد  (: الرأسمال) توزيع 
مقسما) درهم  (100.000 في) الشركة 
حصة اجتماعية من فئة) (1000 إلى)
100)درهم للحصة،)مرقمة من)1)إلى)
1000)ووزعت هذه الحصص كالتالي):

السيد نفيعا زكرياء)500)حصة.
 500 البوشتاوي) أيوب  السيد 

حصة.
املجموع):)1000.

الشركاء):
مغربي) زكرياء،) نفيعا  السيد 
بتاريخ بمكنا2،) مزداد   الجنسية،)
بإقامة) قاطن  (،1980 مار2) (11
الريف ب)1)ش)8)تمارة،)حامل لبطاقة)

.A635877(التعريف الوطنية رقم
مغربي) البوشتاوي،) أيوب  السيد 
بتاريخ بالرباط،) مزداد   الجنسية،)
قاطن بشارع موالي) (،1988 يوليو) (8
سال) (5 شقة) ب  (17 عمارة) رشيد 
التعريف) لبطاقة  حامل  الجديدة،)

.AB812270(الوطنية رقم
زكرياء،) نفيعا  السيد  (: التسيير)
عين كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتيفلت،) التجاري  بالسجل  الشركة 
أكتوبر) (26 بتاريخ) (،607 رقم) تحت 

.2020
من أجل النشر واإلشهار

التسيير

419 P

كونساي مك
ش.م.م ذات مساهم وحيد

تحويل شخص ذاتي إلى شخص 
معنوي

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
20)يناير)2021،)تم تحويل الشخص)
إلى) صيدالنية  أمل  شرعي  الذاتي 
 CONSEIL(شخص معنوي تحت اسم
دوار) (،582 مقرها) (،MEK SARLAU
لكديم سيدي باب،)مكنا2،)وقد تم)
 1.080.000 الشركة) رأسمال  تقييم 

درهم.
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رئيس) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2021 فبراير) (25 بتاريخ) بمكنا2،)

وسجل تجاري رقم)52207.
مقتطف للنشر

420 P

الزهوة فار
ش.م.م ذات مساهم وحيد

تحويل شخص ذاتي إلى شخص 
معنوي

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

23)يناير)2021،)تم تحويل الشخص)

صيدالنية) زكية  الصديق  الذاتي 

اسم) تحت  معنوي  شخص  إلى 

(،EZZAHWA PHAR SARLAU

الزهوة،) تجزئة  (،228 رقم) مقرها 

رأسمال) تقييم  تم  وقد  مكنا2،)

الشركة)1.200.000)درهم.

رئيس) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2021 فبراير) (25 بتاريخ) بمكنا2،)

وسجل تجاري رقم)52205.
مقتطف للنشر

421 P

صيدلية باب ارحا
ش.م.م ذات مساهم وحيد

تحويل شخص ذاتي إلى شخص 
معنوي

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تحويل) تم  (،2021 مار2) فاتح 

مليكة) كرواز  الذاتي  الشخص 

صيدالنية إلى شخص معنوي تحت)

 PHARMACIE BAB RHA اسم)

باب) بريمة  بحي  مقرها  (،SARLAU

ارحا رقم)57،)مكنا2،)وقد تم تقييم)
رأسمال الشركة)1.200.000)درهم.

رئيس) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2021 مار2) (8 بتاريخ) بمكنا2،)

وسجل تجاري رقم)52559.
مقتطف للنشر

422 P

شركة)CCM CONSEILS)ش.م.م

رقم)136،)شارع القاهرة كومطراف)1)تمارة

SOCIETE AKRAJAI

SARL

قفل تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) قررت  (2021 ديسمبر) (28

على (SOCIETE AKRAJAI SARL 

ما يلي):

 SOCIETE قفل التصفية لشركة)

السيد) وتعيين  (AKRAJAI SARL

للشركة) كمصفي  اكرجاي  الحسين 

شارع) (15 وعنوان التصفية هو رقم)

األبطال شقة رقم)2)أكدال الرباط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  الثاني  القانوني 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

22)فبراير)2021)تحت رقم)111332.

423 P

شركة)CCM CONSEILS)ش.م.م

رقم)136،)شارع القاهرة كومطراف)1)تمارة

BENI GOUDAR

SARL

قفل تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 BENI(12)نوفمبر)2020)قررت شركة

GOUDAR SARL)على ما يلي):

 BENI لشركة) التصفية  قفل 

السيد وتعيين  (GOUDAR SARL 

كمصفي) ادمحمد  اللطيف  عبد 

للشركة وعنوان التصفية هو رقم)27 

عمارة رقم)5)الشطر)3)حي التضامن)

عين العودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  الثاني  القانوني 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2020 12)ديسمبر)

.109313

424 P

شركة)CCM CONSEILS)ش.م.م

رقم)136،)شارع القاهرة كومطراف)1)تمارة

DIB SERVICES

SARLAU

قفل تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 DIB قررت شركة) (2020 أكتوبر) (10

SERVICES SARLAU)على ما يلي):

 DIB لشركة) التصفية  قفل 

وتعيين السيد (SERVICES SARLAU 

جياللي ديب كمصفي للشركة وعنوان)

التصفية هو رقم)136،)شارع القاهرة)

كومطراف)1)تمارة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) بكتابة  الثاني  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

23)أكتوبر)2020)تحت رقم)107956.

425 P

OPCM

استدراك خطإ وقع في الجريدة 

الرسمية عدد 5655

بتاريخ 17 مار2 2021

الشركة) رأسمال  وعوض 

100.000)درهم.

عمر بن يحيي)250)حصة.

 250 فرنسوا) سليمون  فورين 

حصة.

بازير بيير ان بنوا)250)حصة.

جوزيف) ماكسيم  مونطغدي  دو 

250)حصة.

 10.000 الشركة) رأسمال  يقرأ 

درهم.

عمر بن يحيي)25)حصة.

 25 فرنسوا) سليمون  فورين 

حصة.

بازير بيير ان بنوا)25)حصة.

جوزيف) ماكسيم  مونطغدي  دو 

25)حصة.

)الباقي بدون تغيير(.

426 P

NISLA CAR
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط،)يوم)5)فبراير)2021،)قد تم)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحمل الخصائص التالية):
NISLA CAR SARL(:(التسمية

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
 100 بثمن) حصة  (1000 إلى) مقسم 

درهم للحصة الواحدة.
 500 (: السعيد) البقالي  السيد 

حصة.
السيد امنية رشيد):)500)حصة.

املقر االجتماعي : رقم 822 امل 5 
املسيرة ح.ي.م الرباط.

تأجير   : االجتماعي  الهدف 
السيارات بدون سائق.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

يسير الشركة السيدان) (: التسيير)
البقالي السعيد وامنية رشيد ملدة غير)

محدودة.
(: التجاري) السجل  في  االندراج 
التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم)150123.
لإلشارة والنشر

املسيران):)البقالي السعيد)/)امنية رشيد

427 P

 SOCIETE YOUR
ACCOUNTING

SARL AU
رأسمالها : 10.000 درهم

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
مار2) (2 بتاريخ) واملنعقد  للشركة،)

2020)التغييرات التالية):
محمد) السيد  حصص  إحالة 
حصة) إلى  سهم  (50 البالغة) البالي 

السيدة ليلى أبلخير.
ليلى) السيدة  عينت  (: التسيير)
أبلخير،)كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محدودة.
العام على استقالة) وافق الجمع 

السيد محمد البالي.
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للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

ذات مسؤولية محدودة) شركة  ( إلى)

بشريك وحيد.

من) الشركة  اسم  تحويل 

إلى) (MARBAH ACCOUNTING

.YOUR ACCOUNTING

تغيير املقر إلى):)6)زنقة ازكزا شقة)9 

أكدال الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

فبراير) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)111333.

428 P

 ITALIEN BIOLOGICAL

ACTION
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (،2021 مار2) (2 يوم) بالرباط،)

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

لها الخصائص) محدودة املسؤولية،)

التالية):

 ITALIEN (: التسمية)

BIOLOGICAL ACTION

إنتاج وتسويق املنتجات) (: الهدف)

قطاع) في  والخدمات  والعمليات 

التنظيف والتطهير.

ابن) شارع  (،59 (: املقر االجتماعي)

سينا الشقة رقم)11)اكدال الرباط.)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

إدريس حانف.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

مار2) (10 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2021،)تحت رقم)11633.

429 P

SOCIETE M HAND IMMO
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2021 فبراير) (2 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
 M HAND IMMO (: التسمية)

SARL AU
الهدف االجتماعي):)

منعش عقاري.
أعمال متنوعة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
محند محمد آمين):)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.
 16 عمارة) زنفاري  تجزئة  (: املقر)

و17)شقة)1)بطانة سال.
املسير):)محند محمد آمين.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.33029

430 P

SOCIETE SONOGEC
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر الشريك) (2021 يناير) (13 بتاريخ)

الوحيد ما يلي):
كل) غياب  بعد  الشركة  تصفية 
أكتوبر) (8 من تاريخ) األنشطة ابتداء)

.2018
الغماج) الكريم  عبد  تعيين 

كمصفي للشركة.
للشركة) االجتماعي  املقر  تحديد 
كمحل) املسبق  الحل  موضوع 

للتصفية.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

18)فبراير)2021)تحت رقم)36018.
431 P

FETRAH LEARNING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
تصفية وحل الشركة

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 
 2020 ديسمبر) (25 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):
الحسابات) على  املصادقة 

االجتماعية للشركة.
وحل الشركة وبالتالي تبرئة) إلغاء)

ذمة املسير.
تم وضع اإليداع القانوني بكتابة)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 مار2) (11 في)

.111653
432 P

MLB CONSULTING
بمقت�سى النظام األسا�سي بتاريخ)
تأسيس) تم  (،2021 فبراير) فاتح 
ذات) شركة  (MLB CONSULTING
مقرها) وعنوان  املحدودة  مسؤولية 
بلوك) نوباليا  زنقة  (2 االجتماعي)
الرياض) حي  (12 فيال) (17 قطاع) (1
ذات) شركة  تأسيس  الرباط،)
املسؤولية املحدودة رقم التقييد في)
السجل التجاري)111130،)بمقت�سى)
عقد موثق ومؤرخ بتاريخ فاتح مار2)

.2021
األسا�سي) القانوني  إعداد  تم 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MLB (: بمختصر تسميتها) االقتضاء)

.CONSULTING
نظامية) لالستشارة  شركة  عقد 
املقر) عنوان  واملالية،) والتسييرية 
 1 بلوك) نوباليا  زنقة  (2 (: االجتماعي)
قطاع)17)فيال)12)حي الرياض الرباط.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):
 500 بنصديق) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 لكريم) سمير  محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بنصديق) محمد  السيد  الشريك 
 12 رقم الشقة) (132 القاطن بعمارة)

حي الفتح ج.ي.م الرباط.
لكريم) سمير  محمد  الشريك 
القاطن بـ)712)شارع موبيدو كيتا بولو)

الدار البيضاء.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن مسيري الشركة):
بـ) القاطنة  رم�سي  مهى  السيد 
نجاة) إقامة  (2 الشقة) رقم  (A عمارة)

قطاع األمراء)طريق عين السمن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح مار2)

2021،)تحت رقم)111130.
433 P

KA.NA DISTRIBUTION
SARL

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2)يناير)2021)تم تأسيس ش.م.م.

 KA.NA (: التجاري) االسم 
DISTRIBUTION SARL

زنقة) (52 رقم) (: االجتماعي) املقر 
تنسيفت شقة)1)أكدال الرباط.

النشاط):
توزيع املواد الغذائية.

تجارة.
تقديم الخدمة.

استيراد وتصدير.
أعمال مختلفة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة إلى حصتين من فئة):

السيد العلج نبيل)50.000)درهم.
 50.000 السيد ايت املا�سي خالد)

درهم.
املسير):)السيد ايت املا�سي خالد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 فبراير) (25 بتاريخ)

.129817
434 P
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BETRACOP شركة
ش.م.م.ش.و

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

املقر االجتماعي : جوار املسجد 
العتيق الرقم 3 زردال بوقنادل

سال
تعديل

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
قرر) (2021 يناير) (12 بتاريخ) املنعقد 
تحت) (BETRACOP شركة) شركاء)
العنوان التالي):)جوار املسجد العتيق)
الرقم)3)زردال بوقنادل)-)سال ما يلي):
يقرر) (: االجتماعي) املقر  تحويل 

:)من املقر) الجمع العام تحويل املقر)
بوقنادل) حي  (82 زنقة) (3 (: القديم)
اليوسفية)-)الرباط،)إلى املقر الجديد)
3)زردال) جوار املسجد العتيق الرقم)

بوقنادل)-)سال.
(: االجتماعي) النشاط  في  الزيادة 
يقرر الجمع العام الزيادة في النشاط)

االجتماعي):)النظافة.
للشركة) القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل)5-96.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
تاريخ) في  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
9)مار2)2021)تحت الرقم)139573.
435 P

KONOZ ZAER
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 مار2) (9 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد ذات الخصائص التالية):
 KONOZ (: التسمية االجتماعية)

ZAER SARL AU
الهدف االجتماعي):

يعمل البضائع.
أعمال البناء)املختلفة.

أعمال التطوير املختلفة.

:)تجزئة والد زعير) املقر االجتماعي)

عودة) عين  (1932 عمارة) (1 مخزن)

تمارة.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 على) موزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم  (100 فئة)  من 

كما يلي):

 1000 سرحاني) ابراهيم  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الكنزي) حميد  السيد  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب)

الدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2021)تحت) 9)مار2) البيضاء)بتاريخ)

رقم)572)إيداع قانوني.

436 P

DIA BAT

SARL AU

تغيير املقر االجتماعي

زيادة في الرأسمال

العام) الجمع  محضر  بموجب 

املنعقد) عادي  الغير  االستثنائي 

بتاريخ)22)نوفمبر)2020)قرر صاحب)

الشركة)DIA BAT SARL AU)ما يلي):

شارع) من  االجتماعي  املقر  تغيير 

البركة) حي  (32 رقم) بلعبا2  سيدي 

قطاع)2)القرية سال إلى زنقة الكعيدة)

القرية) 2)حي الوالء) 6)شقة رقم) رقم)

سال.

الضبط) بمكتب  اإليداع  تم 

بتاريخ سال  االبتدائية   باملحكمة 

25)فبراير)2021)تحت رقم)196.

437 P

SF BERRIES
Sigle : SFB

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 90.000 درهم

املقر االجتماعي : 101 شارع موالي 

عبد العزيز، طريق صنوبر مكتب 
رقم 2 القنيطرة

تأسيس شركة
إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 SF لشركة) األسا�سي  القانون 

BERRIES SFB)شركة ذات مسؤولية)

محدودة والتي تتصف كما يلي):

SF BERRIES SFB(:(اسمها

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

شارع) (101 (: االجتماعي) مقرها 

صنوبر) طريق  العزيز،) عبد  موالي 

مكتب رقم)2)القنيطرة.

أساسا) الشركة  تهدف  (: هدفها)

داخل املغرب وخارجه إلى):

إنتاج وبيع الفواكه.

جميع) فإن  عامة،) وبصفة 

والتجارية) املالية  املعامالت 

والصناعية واملنقولة والعقارية،)التي)

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأي أشياء) أو  املذكور أعاله  بال�سيء)

من املرجح أن) مماثلة أو ذات صلة،)

تعزز تطويره أو توسيعه.

سنة تبتدئ من يوم) (99 (: أمدها)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

فهد مشيش العلمي،)حامل للجنسية)

رقم) الوطنية  وللبطاقة  املغربية،)

بقعة) ب  الساكن  (،G215525

األعمال) جمعية  توسعي  املنزه  (19

الشرقية) الرامي  بئر  االجتماعية 

القنيطرة.

كل) في  الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير) بإمضاء) ما يخص معامالتها،)

السيد فهد مشيش العلمي.
درهم موزعة) (90.000 (: رأسمالها)

إلى)900)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم للواحدة،)كما يلي):

مشيش) فهد  للسيد  حصة  (250

العلمي.

250)حصة للسيد سعد تيكودار.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر)

استثنائيا السنة األولى) من كل سنة.)

الشركة) تأسيس  تاريخ  ستبتدئ من 

السنة) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي 

الجارية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

 2021 مار2) (9 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت سجل تجاري رقم)59233.
للتلخيص والنشر

املسير

438 P

LA FAUNE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  (،2021 فبراير) (2

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

LA FAUNE SARL AU(:(التسمية

والوجبات) املطاعم  (: الهدف)

األطباق) ومبيعات  الخفيفة 

لالستهالك على الفور أو لتناولها.

تجاري) محل  (: االجتماعي) املقر 

زاوية شارع فرنسا وجبل توبقال) (20

اكدال الرباط.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

مقسم) درهم  (100.000 مبلغ) في 

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

اكتتابها) سدد  للواحدة  درهم  (100

وتوزيعها كما يلي):)السيد بلوط بديع)

1000)حصة.
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السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

بلوط بديع،)ملدة غير محدودة ابتداء)

األسا�سي) القانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعتماد توقيعها في جميع)

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

من) يخصم ما قدره)%5) (: األرباح)

في) القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدودة)1/5)من الرأسمال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)150075 

بتاريخ)8)مار2)2021.
بمتق�سى مقتطف وبيان

439 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد
رأسمال):)500.000)درهم

 1،)شارع الشهيد ضياء)الرحمان قطاع)1 

بلوك ج السوي�سي،)الرباط

AMERICAN FOOD COURT
شركة محدودة املسؤولية
رأسمال : 500.000 درهم

 زاوية 1 زنقة غزة و12 زنقة عالل 

بن عبد هللا، شقة 1، الرباط

)في مداولة الجمع العام االستثنائي)
للشركة بتاريخ)15)فبراير)2021)تقرر)

ما يلي):

تحديث النظام التأسي�سي.

الوكالة للقيام باإلجراءات.)))

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2021 مار2) (9 بتاريخ)

.111568

440 P

BRAVO LIMA 
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

31)ديسمبر)2020)تم تأسيس شركة)

ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

  BRAVO LIMA SARL (: التسمية)
.AU

والوجبات) املطاعم  (: الهدف)
األطباق) ومبيعات  الخفيفة 

لالستهالك على الفور أو لتناولها.
(،9 :)محل تجاري) املقر االجتماعي)
شارع) للتسوق،) سكوير  رياض  مركز 
االلتفافية) الرحمان،) ضياء) الشهيد 

الحضرية،)السوي�سي،)الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درھم مقسمة إلی)1000 
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 
وتوزيعها) اكتتابها  سدد   للواحدة 

كما يلي):
السيد بلوط بديع)1000)حصة.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)
بلوط بديع ملدة غير محدودة ابتداء)
األسا�سي) القانون  توقيع  تاريخ  من 
للشركة مع اعتماد توقيعها في جميع)

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
من) بخصم ما قدره)%5) (: األرباح)
في) القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدود)1/5)من الرأسمال.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالرباط تحت رقم)150077 

بتاريخ)8)مار2)2021.
بمقت�سى مقتطف وبيان
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BRONO JARDINIER
SARL AU

 N°46 APT 2 AV(OKBA(AGDAL,
RABAT

IC : 002080451000038
الحل املبكر 

الجمعية) اجتماع  ملحضر  وفقا 
من) املؤرخ  العادية  غير   العامة 
الجمعية) قررت  (2020 ديسمبر) (31

العامة ما يلي):

1)-)الحل املبكر للشركة.

السيد) املصفي  تعيين  (- (2

 CIN N° XA69893 العزاوزي حكيم)

وتعيين عنوان التصفية املتبقي في حي)

الرحمة،)قسم)AN 819)سال.

املمنوحة) الصالحيات  (- (3

الجراءات الدعاية القانونية.)))

تم اإليداع القانوني في سجل محكمة)

الرباط التجارية بتاريخ)8)مار2)2021 

تحت الرقم)111287.

442 P

فورتيس التأمين

ش.م.م

FORTIS ASSURANCES SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ساحة السوق، 

زنقة قا�سي ايا2، الدار البيضاء

في) مؤرخ  عرفـي  عقد   بمقت�سى 

القانون) تم إنشاء) (،2001 6)سبتمبر)

التنظيمي لشركة)»فورتيس التأمين«)

 FORTIS ASSURANCES ش.م.م)

SARL)ذات املميزات التالية):

1)-)التسمية):)»فورتيس التأمين«)

 FORTIS ASSURANCES ش.م.م)

.SARL

2)-)الهدف االجتماعي):

الفروع) لجميع  التأمين  وكالة 

االستشارة بصفة عامة في) املقبولة،)

كل ما يتعلق بالتأمين)؛

التجارية،) العمليات  جميع 

الصناعية،)املالية،)العقارية أو غيرها)

القادرة على تنمية الشركة.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  (- (3

الدار) ايا2،) قا�سي  زنقة  السوق،)

البيضاء.

(: االجتماعي) املال  الرأ2  (- (2

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم.

تتمثل) (: النقدية) املساهمة  (- (5

حصة كل مشترك في رأسمال الشركة)

بما يلي):

السيد ابن الفاروق عبد الحكيم)

51.000)درهم)؛

السيدة أمال دريد)29.000)درهم.

6)-)التسيير):)تم تعيين السيد ابن)

الفاروق عبد الحكيم مسيرا الشركة)

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التغيير  هذا  إيداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   اإلدارية 

18)سبتمبر)2001)تحت رقم)202620.

مقاطف لإلشارة والنشر

443 P

LE JURISTE SARL

Au(Capital(de(5000(dhs

 Siège(social(:(103(lotissement(Mostakbal

 GH4-(1er(étage(Appt(N°2(Sidi(Maarouf

Casablanca

CDG CAPITAL

شركة مساهمة

السجل التجاري رقم : 62905

رأ2 املال : 930.000.000 درهم

برج املامونية، ساحة موالي 

الحسن، الرباط

تعيين متصرف مستقل باملجلس 
اإلداري

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

 2020 ديسمبر) (2 بتاريخ) املنعقدة 

 Thirry( SCIARD السيد) تعيين  تم 

كمتصرف مستقل باملجلس اإلداري)

ملدة ثالث سنوات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

11)مار2) 111662)بتاريخ) تحت رقم)

.2021

بمقت�سى مقتطف وبيان

444 P
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MAITRE FADOUA BENNIS TALEB

NOTAIRE

 285BOULVARD(ROUDANI,(IMMEUBLE

B9 CASABLANCA

اس سطوندينك
ش.م.م

ذات الرأسمال : 10.000.000 درهم

املقر االجتماعي : وجدة، تقاطع شارع 

ابن عبد هللا وشارع ابن خلدون، 

عمارة ريان، الطابق الخامس، رقم 20

نقل املقر االجتماعي
عقد عرفي محرر) ( بمقت�سى) (- (1

(،2019 أغسطس) (13 بوجدة بتاريخ)

تم عقد جمع عام استثنائي لشركاء)

»ا2 سطوندينك«)ش.م.م ذات املقر)

تقاطع) وجدة  ب  الكائن  االجتماعي 

شارع ابن عبد هللا وشارع ابن خلدون،)
رقم) الخامس،) الطابق  ريان،) عمارة 

درهم) (10.000.000 ورأسمالها) (20

االجتماعي) املقر  نقل  شركائها  فقرر 

من العنوان السالف الذكر إلى املقر)

الجديد الكائن الرباط،)حي الرياض،)
شارع املهدي ابن بركة،)رقم)128.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بوجدة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)17)سبتمبر)2019)تحت رقم)2628.
اإليداع والنشر

املسير

445 P

 AMYO KECH
SARL AU

  تأسيس شركة 
وضع) (2021 يناير) (8 بتاريخ) ( تم)

قانون منظم لشركة باملميزات التالية):

 AMYO KECH SARL ( التسمية:)

AU)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

شريك واحد.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك واحد.

بائع تجزئة للخضروات) (: الهدف)

الطازجة.)

(،2 الشقة رقم) (:  املقر االجتماعي)

ديار) ا،) العمارة  األر�سي،) الطابق 

مراكش السعادة،)مراكش.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  ( (1.000

موزعة كاآلتي):
 ABDERRAHIM HAJIB السيد)

1000)حصة.
ملدة) الشركة  تسير  (: اإلدارة)
السيد) طرف  من  محدودة  غير 

.ABDERRAHIM HAJIB
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
مار2) (3 بتاريخ) بمراكش  التجارية 
وسجلت) (121229 تحت رقم) (2021
الشركة في السجل التجاري بمراكش)

تحت رقم)111967. 
446 P

 STE EL WAHA MOTO
SARL AU

  تأسيس شركة 
وضع) (2021 يناير) (8 بتاريخ) ( تم)

قانون منظم لشركة باملميزات التالية):
 STE EL WAHA ( التسمية:)
ذات) شركة  (MOTO SARL AU

املسؤولية املحدودة شريك واحد.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك واحد.
الهدف):)

للدراجات) جملة  شبه  تاجر 
منفصلة) قطع  النارية،) والدراجات 
الدراجات) أو  الدراجات  ملحقات  أو 

النارية)؛
إصالح الدراجات النارية والدراجات.)
:)محل في الطابق) املقر االجتماعي)
386،)تجزئة تسلطانت) األر�سي،)رقم)

سيدي يوسف بن علي،)مراكش.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  ( (1.000

موزعة كاآلتي):
 LAHCEN AIT EL HADJ السيد)

1000)حصة.

غير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإلدارة)
 LAHCEN محدودة من طرف السيد)

.AIT EL HADJ
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
مار2) (3 بتاريخ) بمراكش  التجارية 
وسجلت) (121222 تحت رقم) (2021
الشركة في السجل التجاري بمراكش)

تحت رقم)111989.
447 P

مكتب األستاذ نبيل بوعياد موثق بفا2

25،)شارع الحسن الثاني،)عمارة الوطنية،)

الطابق الثاني،)رقم)202،)فا2

الهاتف):)68 37 92 0535

الفاكس):)72 37 92 0535

SOCO TARIK
ش.م.م ش.و

محضر الشريك الوحيد
حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (1
لدى األستاذ) (2021 فبراير) (9 بتاريخ)
نبيل بوعياد،)موثق بفا2،)فقد تقرر)
تمديد فترة تسيير السيد محمد جواد)
برادة ملدة غير محدودة للشركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
 SOCO TARIK املسماة) الوحيد 
 100.000 رأسمالها) ش.و  ش.م.م 
االجتماعي) مقرها  الكائن  درهم،)
بفا2،)املدينة الجديدة،)شارع عالل)

بن عبد هللا،)إيبودروم،)فا2.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 2021 فبراير) (11 التجارية بفا2 في)

تحت رقم)768/2021.
للخالصة والبيان

األستاذ نبيل بوعياد

448 P

ALAL SERVICES
عالل السيغفيس

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2021 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

التسمية:)ALAL SERVICES)عالل)

السيغفيس.

الغرض االجتماعي):

باسمها) للبضائع  البري  النقل 

وباسم زبائنها وللغير)؛

استيراد وتصدير جميع املنتجات)

املختلفة) األعمال  وتنفيذ  واملواد،)

والتأجير) واملبيعات  واملشتريات 

والتسويق والصيانة واإلصالح والنقل)

والتخزين) والدولي  الوطني  املبرد 

وحفظ األسماك الطازجة أو املجمدة)

وكذلك) البحرية،) املأكوالت  وجميع 

جميع) تأجير  والخضروات،) الفواكه 

وسائل النقل)؛

واملتاجرة) والسمسرة  التفويض 

أو غير) املباشرة  والتمثيل واملشاركة 

املباشرة للشركة في جميع العمليات)

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

في) املشاريع  أو  العقارية  أو  املنقولة 

املغرب أو في الخارج.

(،525 :)بلوك رقم) املقر االجتماعي)

حي الهدى،)أكادير.

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

الرأسمال في)100.000)درهم مقسمة)

إلى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)درهم لكل حصة.

حصة) (200 السيد بوكربة يونس)

أي ما يعادل)20.000)درهم)؛

200)حصة) السيد بوكربة سعيد)

أي ما يعادل)20.000)درهم)؛

200)حصة) السيد بوكربة توفيق)

أي ما يعادل)20.000)درهم)؛

 السيدة العبدي فاطمة)200)حصة)

أي ما يعادل)20.000)درهم)؛

 200 السيد بوكربة عبد اللطيف)

حصة أي ما يعادل)20.000)درهم.

التسيير):)تم تعيين السيد بوكربة)

يونس مسيرا للشركة ملدة غير محددة.
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بالنسبة للتوقيع):

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 

بالتوقيع املشترك إما السيد بوكربة)

أو) يونس  بوكربة  والسيد  سعيد 

السيد بوكربة سعيد والسيد بوكربة)

عبد اللطيف.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 مار2) (2 بتاريخ)

.98562

449 P

مكتب األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

شارع محمد الخامس،)إقامة بدر،)الطابق)

الثاني،)فا2)62

الهاتف):)97 28 92 0535

الفاكس):)56 00 92 0537

STE ATLASSPELL
SARL

بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ) (- (1

تم تأسيس النظام) (،2021 يناير) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة وخصائصها كالتالي):

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

.ATLASSPELL SARL

املوضوع):)الغرض من الشركة هو):)))

الزراعية) الحقول  إدارة وتشغيل 

)الزراعة،)الصناعة الزراعية،)األغذية)

الزراعية،)تسويق الخطط الزراعية()؛

استيراد وتصدير منتجات األسمدة)

واملنتجات الزراعية والغذائية)؛

)شراء) الزراعي) بالقطاع  النهوض 

واستئجار وتشغيل املزارع()؛

تسويق وتوزيع املنتجات الزراعية)

منتجات) تسميد،) ونباتات،) )بذور 

صحة نباتية،)معدات زراعية طازجة)

ومنتجات) أعالف  أغذية،) وجافة،)

موا�سي وغيرها()؛

أعمال التكييف والتعبئة))محطة)

تبريد،)محطة تعبئة()؛

املشاتل،) الفاكهة،) زراعة أشجار 

املحاصيل) األلبان،) أبقار  تربية 

الحولية)؛

واملواد) والشتالت  بذور  تأجير 

الكيماوية والتكاثر املختلط للحيوانات)؛

التربية وإنتاج املنتجات الحيوانية)

وتسمين الحيوانات)؛

استيراد وتصدير وتسويق منتجات)

الثروة الحيوانية)؛

أصل) ذات  املنتجات  صناعة 

حيواني مثل العسل ومنتجات تربية)

النحل األخرى)؛

أخذ أو حيازة أو استغالل أو نقل)

االختراع) وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة)؛

غير) أو  مباشر  بشكل  االستغالل 

مباشر في أي عمل أو مقاولة أو شركة)؛

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل 

املالية) أو  الصناعية  أو   التجارية 

العقارية) أو  املنقولة  أو  الزراعية  أو 

التي يمكن أن تسهم في تنمية املجتمع)

مباشر) بشكل  تعززها  أو  تسهلها   أو 

أو غير مباشر.

تحديد) تم  (: االجتماعي) املقر 

فا2،) (: في) للشركة  االجتماعي  املقر 

شقرون،) بن  العالي  عبد  شارع 

الرابع،) الطابق  إقامة مكاتب زينب،)

 STE عند) )موطنة  (26 مكتب)

 NOUVELLE ORIENTATION DE

.(DOMICILIATION SARL

سنة من يوم) (99 (: املدة الزمنية)

تسجيلها في السجل التجاري.
رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأ2 

درهم) (10.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 بقيمة) سهم  (100 إلى) مقسمة 

تخصيص) تم  والتي  للسهم،) درهم 

للشركاء،) التالي  النحو  على  األسهم 

مقابل مساهماتهم):

السيد نبيل بوستة)50)سهم)؛

السيدة مريم عمور)50)سهم)؛

إجمالي األسهم)100)سهم.

بتعيين) الشركاء) يقوم  (: اإلدارة)

السيدة مريم عمور مديرة لفترة غير)

محدودة.

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

في) بفا2  التجارية  املحكمة   ضبط 

3)سبتمبر)2021)تحت رقم)1108/2021.
األستاذ محمد السو�سي صدوق

450 P

مكتب األستاذ عادل زهري

موثق بصفرو

شارع محمد الخامس،)إقامة األخوين،)الطابق)

الثالث،)رقم)62

PROMO IMMOBILIERE B2 
 SARL

بيع حصص  اجتماعية
بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب)

األستاذ عادل زهري موثق بصفرو،)

السجل) (،2020 ديسمبر) (18 بتاريخ)

التجاري رقم)1827،)ما يلي):

السيد) طرف  من  التفويت   تم 

لفائدة) معزوز  زكرياء) هللا  عبد 

250)حصة) السيد يونس بكار جميع)

اجتماعية التي كان يمتلكها في رأسمال)

 PROMO IMMOBILIERE شركة)

.B2 SARL

 7 الفصل) تغيير  تم  وبالتالي فقد 

من القانون العام للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو بتاريخ)21)يناير)2021 

تحت رقم)12/2021.
ألجل الخالصة والبيان

مكتب األستاذ عادل زهري

موثق بصفرو

451 P

مكتب األستاذ عادل زهري

موثق بصفرو

شارع محمد الخامس،)إقامة األخوين،)الطابق)

الثالث،)رقم)62

SOLCIM 
 SARL

بيع حصص  اجتماعية
بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب)

األستاذ عادل زهري موثق بصفرو،)

السجل) (،2020 ديسمبر) (18 بتاريخ)

التجاري رقم)1269،)ما يلي):

السيد) طرف  من  التفويت   تم 

السيد) معزوز  زكرياء) هللا  عبد 

كريمة) السيدة  معزوز  الكريم  عبد 

معزوز) شيماء) واآلنسة  القطراني 

 250 لفائدة السيد يونس بكار جميع)

حصة اجتماعية التي كانوا يمتلكونها)

.SOLCIM SARL(في رأسمال شركة

 7 الفصل) تغيير  تم  وبالتالي فقد 

من القانون العام للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو بتاريخ)21)يناير)2021 

تحت رقم)11/2021.
ألجل الخالصة والبيان

مكتب األستاذ عادل زهري

موثق بصفرو

452 P

SCI CITY FRIO
 SCI FRIO CITY إعالن بالتحول من

INCHAAT K.M إلى

قرر الجمع العام غير العادي) (- (1

شركة) (SCI CITY FRIO لشركة)

درهم) (10.000 برأسمال) عقارية 

بمكتبها املسجل في الدار البيضاء)33،)

شارع حسن الصغير،)الطابق الرابع،)

 2020 سبتمبر) (15 بتاريخ) االجتماع 

اتخذ القرارات التالية):

كشريك جديد لآلنسة) املوافقة،)
رانيا قيدي.

منير) السيد  هبة  على  املوافقة 

زوجته) لصالح  حصة  (28 ب) قيدي 

8)حصص وابنته) سهير امنوح مقابل)
رانيا قيدي مقابل)20)حصة.

باعتماد) الشركة  موضوع  تعديل 

(:  املوضوع الجديد على النحو التالي)

استغالل) العقارات،) وبيع  شراء)

العقارات عن طريق التأجير ومنعش)

عقاري.

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

على) واملوافقة  محدودة  مسؤولية 

بشكله) للشركة  األسا�سي  النظام 

الجديد.

قيدي) منير  السيد  تعيين  تأكيد 

كمسير للشركة.
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التأكد النهائي من تحول الشركة)

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بتاريخ)  كتابة الضبط بالدار البيضاء)

12)فبراير)2021)تحت رقم)765502 

وتم تسجيلها بالسجل التجاري تحت)
رقم)289871.

بمقت�سى مقتطف وبيان املسير

453 P

BOURJ K.M
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
I)-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

 2020 سبتمبر) (30 بتاريخ)  البيضاء)

تم تأسيس شركة ذات) ومسجل بها،)

مسؤولية محدودة،)النظام األسا�سي)

للشركة تم استخالص منه ما يلي):

.BOURJ K.M(:(1)-)التسمية

2)-)الشكل):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

شارع) (،33 (: املقر االجتماعي) (- (3

الثاني،) الطابق  الصغير،) الحسن 

مكتب)2B-5)الدار البيضاء.

2)-)املوضوع):)شراء)وبيع العقارات،)

استغالل العقارات عن طريق التأجير)

ومنعش عقاري)؛

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املالية) أو  الصناعية  أو   التجارية 

املتعلقة) العقارية  أو  املنقولة  أو 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف)
الرئيسية والتي من املحتمل أن تعزز)

نشاط الشركة.

5)-)الشركاء):

الحامل) قيدي،) منير  السيد 

للبطاقة الوطنية رقم)BL22250)؛

الحاملة) امنوح،) سهير  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم)BE708589)؛

السيد جاد قيدي ويمثله السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة لينا قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة سارة قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة رانيا قيدي ويمثلها السيد)
منير قيدي.

حدد) (: الشركة) رأسمال  (- (6
 100.000 بمبلغ) الشركة  رأسمال 
حصة) (1000 من) متكونة  درهم 
 100 اجتماعية مبلغ كل واحدة منها)
درهم كلها مكتتبة ومؤداة من طرف)
الشركاء) مع  يتناسب  بما  الشركاء)

وعلى النحو التالي):
حصة) (20 قيدي) منير  السيد 

اجتماعية)؛
حصة) (180 امنوح) السيدة سهير 

اجتماعية)؛
حصة) (200 قيدي) جاد  السيد 

اجتماعية)؛
حصة) (200 قيدي) لينا  اآلنسة 

اجتماعية)؛
حصة) (200 قيدي) سارة  اآلنسة 

اجتماعية)؛
حصة) (200 قيدي) رانيا  اآلنسة 

اجتماعية.
7)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)
من تقييد الشركة بالسجل التجاري.

8)-)التسيير):)تدار الشركة إلى أجل)
غير مسمى من طرف السيد منير قيدي)
الصالحيات) جميع  على  يتوفر  الذي 
والنظام) بالقانون  عليها  املنصوص 

األسا�سي للشركة.
أجل) من  خصمها  يتم  (%5  -  9
قانونيا) الواجبة  املدخرات  تكوين 
الشركاء) إشارة  رهن  يوضع  والباقي 
سيتم) التي  النسبة  يحددون  الذين 

توزيعها.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط بالدار البيضاء)وتم تسجيلها)
بالسجل التجاري تحت رقم)290671.

بمقت�سى مقتطف وبيان املسير

454 P

ALJIA GOURMET
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
 بالدار البيضاء)بتاريخ)18)يناير)2021 
تم تأسيس شركة ذات) ومسجل بها،)
مسؤولية محدودة،)النظام األسا�سي)

للشركة تم استخالص منه ما يلي):

.ALJIA COURMET(:(1)-)التسمية

2)-)الشكل):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة.
زنقة علي) (8 (: املقر االجتماعي) (- (3

 Plein( Ciel إقامة) الرزاق،) عبد 

الطابق الثاني،)مكتب الدار البيضاء.

قابضة) شركة  (: املوضوع) (- (2

باالستثمار باقتناء)األسهم في الشركات)

والقيم املنقولة)؛

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املالية) أو  الصناعية  أو   التجارية 

املتعلقة) العقارية  أو  املنقولة  أو 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف)

الرئيسية والتي من املحتمل أن تعزز)

نشاط الشركة.

5)-)الشركاء):

 Cap( Holding( SA الشركة)

برأسمال)3.320.000)درهم،)املسجلة)

البيضاء) بالدار  التجاري  السجل  في 

للتوقيع) يمثلها  (96807 رقم) تحت 
عليها):)رئيس مجلس اإلدارة والعضو)

املنتدب السيد شكيب علج)؛

 Aljia( Capital( SARL الشركة)

درهم،) (100.000 وحيد) بشريك 

بالدار) التجاري  في السجل  املسجلة 

يمثلها) (226835 تحت رقم) البيضاء)

السيد شكيب علج)؛

الحاملة) بنعياش،) لبنى  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم)BE731922)؛

اآلنسة مايلين علج ويمثلها السيد)

شكيب علج)؛

السيد) ويمثلها  علج  لينا  اآلنسة 

شكيب علج.
6)-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)

الشركة بمبلغ)300.000)درهم متكونة)

3000)حصة اجتماعية مبلغ كل) من)

مكتتبة) كلها  درهم  (100 منها) واحدة 

ومؤداة من طرف الشركاء)على النحو)

التالي):

 Cap( Holding( SA  الشركة)

600 حصة اجتماعية)؛

 Aljia( Capital( SARL الشركة)

1200)حصة اجتماعية)؛

900)حصة) السيدة لبنى بنعياش)
اجتماعية)؛

حصة) (150 علج) ميلين  اآلنسة 
اجتماعية)؛

حصة) (150 علج) لينا  اآلنسة 
اجتماعية.

7)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)
من تقييد الشركة بالسجل التجاري.

إلى) الشركة  تدار  (: التسيير) (- (8
السيد) طرف  من  مسمى  غير  أجل 
شكيب علج الذي يتوفر على جميع)
الصالحيات املنصوص عليها بالقانون)

والنظام األسا�سي للشركة.
أجل) من  خصمها  يتم  (%5  -  9
قانونيا) الواجبة  املدخرات  تكوين 
الشركاء) إشارة  رهن  يوضع  والباقي 
سيتم) التي  النسبة  يحددون  الذين 

توزيعها.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط بالدار البيضاء)وتم تسجيلها)
بالسجل التجاري تحت رقم)291093.

بمقت�سى مقتطف وبيان املسير

455 P

MAJD K.M
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
I)-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2020 سبتمبر) (30 بتاريخ)  البيضاء)
تم تأسيس شركة ذات) ومسجل بها،)
مسؤولية محدودة،)النظام األسا�سي)

للشركة تم استخالص منه ما يلي):
.MAJD K.M(:(1)-)التسمية

2)-)الشكل):)شركة ذات مسؤولية)
محدودة.

شارع) (33 (: االجتماعي) املقر  (- (3
الثاني،) الطابق  الصغير،) الحسن 

مكتب)2B-5)الدار البيضاء.
2)-)املوضوع):)شراء)وبيع العقارات،)
استغالل العقارات عن طريق التأجير)

ومنعش عقاري)؛
املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
املالية) أو  الصناعية  أو   التجارية 
املتعلقة) العقارية  أو  املنقولة  أو 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف)
الرئيسية والتي من املحتمل أن تعزز)

نشاط الشركة.
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5)-)الشركاء):

الحامل) قايدي،) منير  السيد 

للبطاقة الوطنية رقم)BL22250)؛

الحاملة) امنوش،) سهير  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم)BE708589)؛

السيد جاد قايدي ويمثله السيد)

منير قايدي)؛

اآلنسة لينا قايدي ويمثلها السيد)

منير قايدي)؛

ويمثلها) قايدي  سارة  اآلنسة 

السيد منير قايدي)؛

اآلنسة رانيا قايدي ويمثلها السيد)

منير قايدي.
6)-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)

الشركة بمبلغ)100.000)درهم متكونة)

1000)حصة اجتماعية مبلغ كل) من)

مكتتبة) كلها  درهم  (100 منها) واحدة 

ومؤداة من طرف الشركاء)على النحو)

التالي):

حصة) (20 قايدي) منير  السيد 

اجتماعية)؛

180)حصة) السيدة سهير امنوش)

اجتماعية)؛

حصة) (200 قايدي) جاد  السيد 

اجتماعية)؛

حصة) (200 قايدي) لينا  اآلنسة 

اجتماعية)؛

حصة) (200 اآلنسة سارة قايدي)

اجتماعية)؛

حصة) (200 قايدي) رانيا  اآلنسة 

اجتماعية.

7)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تقييد الشركة بالسجل التجاري.

إلى) الشركة  تدار  (: التسيير) (- (8

السيد) طرف  من  مسمى  غير  أجل 

جميع) على  يتوفر  الذي  قايدي  منير 
الصالحيات املنصوص عليها بالقانون)

والنظام األسا�سي للشركة.

أجل) من  خصمها  يتم  (%5  -  9

قانونيا) الواجبة  املدخرات  تكوين 

الشركاء) إشارة  رهن  يوضع  والباقي 

سيتم) التي  النسبة  يحددون  الذين 

توزيعها.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط بالدار البيضاء)وتم تسجيلها)

بالسجل التجاري تحت رقم)288967.

بمقت�سى مقتطف وبيان املسير 

456 P

KEYGRAINS
SA

تأسيس شركة مجهولة االسم
I)-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

 2020 ديسمبر) (22 بتاريخ)  البيضاء)

شركة) تأسيس  تم  بها،) ومسجل 

األسا�سي) النظام  االسم،) مجهولة 

للشركة تم استخالص منه ما يلي):

.KEYGRAIN SA(:(1)-)التسمية

2)-)الشكل):)مجهولة االسم.

شارع) (33 (: االجتماعي) املقر  (- (3

الثاني،) الطابق  الصغير،) الحسن 

مكتب)2B-5)الدار البيضاء.

وصناعة) تجارة  (: املوضوع) (- (2

الصلب) )القمح  الحبوب) طحن 

والشعير الطري ومشتقاته()؛

تسويق وتخزين واستيراد وتصدير)

والخضروات) الحبوب  أنواع  جميع 

واملنتجات الغذائية املختلفة)؛

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املالية) أو  الصناعية  أو   التجارية 

املتعلقة) العقارية  أو  املنقولة  أو 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف)

الرئيسية والتي من املحتمل أن تعزز)

نشاط الشركة.

5)-)املساهمين):

 MONI INVEST SA الشركة)

برأسمال)1.000.000)درهم،)املسجلة)

البيضاء) بالدار  التجاري  السجل  في 

تحت رقم)328867)؛

الحامل) قيدي،) منير  السيد 

للبطاقة الوطنية رقم)LB22250)؛

الحاملة) امنوح،) سهير  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم)BE708589)؛

السيد جاد قيدي ويمثله السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة لينا قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة سارة قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة رانيا قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي.
6)-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)

درهم) (1.000.000 بمبلغ) الشركة 

متكونة من)10.000)حصة اجتماعية)

درهم كلها) (100 مبلغ كل واحدة منها)

طرف) من  بالربع  ومؤداة  مكتتبة 

الشركاء)بما يتناسب مع الشركاء)وعلى)

النحو التالي):

 MONI INVEST SA الشركة)

2500)سهم)؛

السيد منير قيدي)500)سهم)؛

السيدة سهير امنوح)1000)سهم)؛

السيد جاد قيدي)1000)سهم)؛

اآلنسة لينا قيدي)1000)سهم)؛

اآلنسة سارة قيدي)1000)سهم.

اآلنسة رانيا قيدي)1000)سهم.

7)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تقييد الشركة بالسجل التجاري.

والرئيس) اإلدارة  مجلس  (- (8

 3 ملدة) املساهمون  عين  (: التنفيذي)

سنوات):)السيد منير قيدي،)الشركة)

السيد) يمثلها  (MONI INVEST SA

منير قيدي والسيدة سهير امنوح.

تم تعيين في أول اجتماع ألعضاء)

في) الذكر  سالف  اإلدارة   مجلس 

22)ديسمبر)2020)السيد منير قيدي)

كرئيس ومدير عام ملدة واليته ويتمتع)

بصالحيات قانونيا املنصوص عليها في)

القانون والنظام األسا�سي للشركة.

أجل) من  خصمها  يتم  (%5  -  9

قانونيا) الواجبة  املدخرات  تكوين 

الشركاء) إشارة  رهن  يوضع  والباقي 

سيتم) التي  النسبة  يحددون  الذين 

توزيعها.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط بالدار البيضاء)وتم تسجيلها)

بالسجل التجاري تحت رقم)288967.
بمقت�سى مقتطف وبيان املسير

457 P

SOUHA K.M
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
I)-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

 2020 ديسمبر) (22 بتاريخ)  البيضاء)

تم تأسيس شركة ذات) ومسجل بها،)

مسؤولية محدودة،)النظام األسا�سي)

للشركة تم استخالص منه ما يلي):

.SOUHA K.M(:(1)-)التسمية

2)-)الشكل):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

شارع) (33 (: االجتماعي) املقر  (- (3

الثاني،) الطابق  الصغير،) الحسن 

مكتب)2B-5)الدار البيضاء.

2)-)املوضوع):)شراء)وبيع العقارات،)

استغالل العقارات عن طريق التأجير)

جميع) ومنعش عقاري وبشكل عام،)

أو) الصناعية  أو  التجارية  املعامالت 

املالية أو املنقولة أو العقارية املتعلقة)

بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف)

الرئيسية والتي من املحتمل أن تعزز)

نشاط الشركة.

5)-)الشركاء):

الحامل) قيدي،) منير  السيد 

للبطاقة الوطنية رقم)LB22250)؛

الحاملة) امنوش،) سهير  السيدة 

للبطاقة الوطنية رقم)BE708589)؛

السيد جاد قيدي ويمثله السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة لينا قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة سارة قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي)؛

اآلنسة رانيا قيدي ويمثلها السيد)

منير قيدي.

6)-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)

الشركة بمبلغ)100.000)درهم متكونة)

1000)حصة اجتماعية مبلغ كل) من)

مكتتبة) كلها  درهم  (100 منها) واحدة 

ومؤداة من طرف الشركاء)بما يتناسب)

مع الشركاء)وعلى النحو التالي):
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السيد منير قايدي حصة واحدة)؛
السيدة سهير امنوش)183)حصة)؛
السيد جاد قايدي)202)حصة)؛
اآلنسة لينا قايدي)202)حصة)؛
اآلنسة سارة قايدي)202)حصة
اآلنسة رانيا قايدي)202)حصة.

7)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)
من تقييد الشركة بالسجل التجاري.

إلى) الشركة  تدار  (: التسيير) (- (8
السيد) طرف  من  مسمى  غير  أجل 
جميع) على  يتوفر  الذي  قايدي  منير 
الصالحيات املنصوص عليها بالقانون)

والنظام األسا�سي للشركة.
أجل) من  خصمها  يتم  (%5  -  9
قانونيا) الواجبة  املدخرات  تكوين 
الشركاء) إشارة  رهن  يوضع  والباقي 
سيتم) التي  النسبة  يحددون  الذين 

توزيعها.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط بالدار البيضاء)وتم تسجيلها)
بالسجل التجاري تحت رقم)288963.

بمقت�سى مقتطف وبيان املسير

458 P

JAD K.M
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
I)-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2020 ديسمبر) (22 بتاريخ)  البيضاء)
شركة) تأسيس  تم  بها،) ومسجل 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
النظام األسا�سي للشركة تم) وحيد،)

استخالص منه ما يلي):
.JAD K.M(:(1)-)التسمية

2)-)الشكل):)شركة ذات مسؤولية)
محدودة لشريك وحيد.

شارع) (33 (: االجتماعي) املقر  (- (3
الثاني،) الطابق  الصغير،) الحسن 

مكتب)2B-5)الدار البيضاء.
2)-)املوضوع):)شراء)وبيع العقارات،)
استغالل العقارات عن طريق التأجير)
جميع) ومنعش عقاري وبشكل عام،)
أو) الصناعية  أو  التجارية  املعامالت 
املالية أو املنقولة أو العقارية املتعلقة)
بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف)
الرئيسية والتي من املحتمل أن تعزز)

نشاط الشركة.

السيد) (: الوحيد) الشريك  (- (5

يعقوبي محمد،)املزداد بالقصر الكبير)

للبطاقة) والحامل  (1965 يونيو) (2

.LB6270(الوطنية رقم
6)-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)

الشركة بمبلغ)100.000)درهم متكونة)

1000)حصة اجتماعية مبلغ كل) من)

مكتتبة) كلها  درهم  (100 منها) واحدة 

ومؤداة من طرف الشريك الوحيد.

7)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تقييد الشركة بالسجل التجاري.

إلى) الشركة  تدار  (: التسيير) (- (8

السيد) طرف  من  مسمى  غير  أجل 

محمد يعقوبي الذي يتوفر على جميع)
الصالحيات املنصوص عليها بالقانون)

والنظام األسا�سي للشركة.

أجل) من  خصمها  يتم  (%5  -  9

قانونيا) الواجبة  املدخرات  تكوين 

الشركاء) إشارة  رهن  يوضع  والباقي 

سيتم) التي  النسبة  يحددون  الذين 

توزيعها.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط بالدار البيضاء)وتم تسجيلها)

بالسجل التجاري تحت رقم)288965.
بمقت�سى مقتطف وبيان املسير

459 P

MIEL ZAHRA CARLET
تعديل

بتاريخ مؤرخ  محضر  على   بناء)

 MIEL لشركة) (2020 فبراير) (7
ZAHRA CARLET)ش.م.م.)رأسمالها)

مقرها) والكائن  درهم،) (100.000
إقامة) ركراكة  زنقة  (: االجتماعي)

الطابق السفلي) (2 الكورنيش عمارة)

الشقة)1)الدار البيضاء.

تمت املصادقة على مايلي):

بيع األسهم.

درهم) (50000 أو) سهم  (500

لفائدة) الوادي  الزهرة  للسيدة 

السيدة فاطمة الزهراء)حوري.

توزيع جديد لرأ2 املال.

500)سهم) السيدة الزهرة الوادي)

أو)50.000)درهم.

حوري) الزهراء) فاطمة  السيدة 

500)سهم أو)50.000)درهم.

املجموع):)1000)سهم أو)100.000  

درهم.

تحيين النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

فاتح) يوم  البيضاء) للدار  التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)728162.
موجز وبيان

460 P

CABINET(YOUNESS(DE(Comptabilite

CABYOUCOM

Av.(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk(E(l(Arbaa(du(Gharb

STE JMAILI TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 COOPERATIVE MARZAGA

SOUK TLET EL GHARB

SOUK EL ARBAA

RC : 27049

 28 بتاريخ) عقد عرفي  ( بمقت�سى)

2021)واملسجل بسوق األربعاء) يناير)
بتاريخ)22)فبراير)2021)وضع القانون)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

.JMAILI TRANS(محدودة

تأسيس لشركة) (: حيث تم مايلي)

تحمل الخصائص التالية):

.JMAILI TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأ2 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة:

 250 (: محمد) خراص  السيد 

حصة.

 250 (: ياسين) خراص  السيد 

حصة.

السيد خراص كمال):)250)حصة.

 250 (: حسن) خراص  السيد 

حصة.

نقل املستخدمين ونقل) (: الهدف)

البضائع.

املقر االجتماعي):)التعاونية مرزاقة))
سوق الثالثاء)الغرب سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.
خراص) السيد  عين  (: التسيير)

كمال مسير للشركة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أربعاء)الغرب بتاريخ)10)مار2)2021 
الترتيبي بالسجل  (171 رقم)  تحت 

و)27029)بالسجل التحليلي.
461 P

CABINET(YOUNESS(DE(Comptabilite

CABYOUCOM

Av.(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk(E(l(Arbaa(du(Gharb

STE LAZAARLAMI TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 HAY ASSALAM GPE HANA RUE

33 N° 283 Bis
SOUK EL ARBAA

RC : 27047
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2021 فبراير) (19  
 2021 فبراير) (22 بتاريخ) األربعاء)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
 LAZZARLAMI محدودة) مسؤولية 

.TRANS
تأسيس لشركة) (: حيث تم مايلي)

تحمل الخصائص التالية):
 LAZAARLAMI (: التسمية)

.TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأ2 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):
السيدة االزعر ملياء):)500)حصة.

 500 (: فؤاد) الهشومي  السيد 
حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.
السالم) حي  (: االجتماعي) املقر 
 283 33)رقم) مجموعة السمارة زنقة)

مكرر سوق أربعاء.
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املدة):)99)سنة.
التسيير):)تم تعيين السيدة االزعر)
والسيد الهشومي فؤاد مسيرين) ملياء)

للشركة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أربعاء)الغرب بتاريخ)10)مار2)2021 
الترتيبي بالسجل  (170 رقم)  تحت 

و)27027)بالسجل التحليلي.
462 P

CABINET(YOUNESS(DE(Comptabilite
CABYOUCOM

Av.(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani
Souk(E(l(Arbaa(du(Gharb

STE YEUX BLEUS TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 HAY ASSALAM GPE HANA RUE
12 N° 07 Bis

SOUK EL ARBAA
RC : 27035

 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير)2021)واملسجل بسوق األربعاء)
بتاريخ)15)فبراير)2021)وضع القانون)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
 YEUX واحد) بشريك  محدودة 

BLEUX TRANS.)حيث تم مايلي):
تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):
.YEUX BLEUS TRANS(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشرك واحد.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأ2 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 (: الحسين) بوية  السيد 
حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.
السالم) حي  (: االجتماعي) املقر 
مجموعة الهناء)زنقة)12)رقم)7)سوق)

األربعاء.
املدة):)99)سنة.

بوية) السيد  عين  (: التسيير)
الحسين مسير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 مار2) (5 الغرب بتاريخ) أربعاء)
الترتيبي بالسجل  (159 رقم)  تحت 

و)27035)بالسجل التحليلي.
463 P

CABINET(YOUNESS(DE(Comptabilite

CABYOUCOM

Av.(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk(E(l(Arbaa(du(Gharb

STE SODRICHNOV TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 HAY MOULAY ABDELAZIZ RCE
ANAWBAR(BUR(N° 04

KENITRA
RC : 59349

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة) واملسجل  (2021 فبراير)
وضع) (2021 فبراير) (25 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
SODRICHNOV TRANS.)حيث تم)

مايلي):
تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):
 SODRICHNOV (: التسمية)

.TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشرك واحد.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأ2 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 (: حمزة) ادريويش  السيد 
حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.
املقر االجتماعي):)شارع موالي عبد)
 2 العزيز إقامة الصنوبر مكتب رقم)

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

ادريويش) السيد  عين  (: التسيير)
حمزة مسيرا وحيدا للشركة بطاقته)

.GN186522(رقم

التسجيل) مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

 81229 رقم) تحت  (2021 مار2) (2

بالسجل) (1818 و) اإليداع  بالسجل 

الترتيبي و)59329)بالسجل التحليلي.

464 P

LUDI4U
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 5 إقامة 37 

العنبرة 2 رياض االندلس حي الرياض 

الرباط

للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)

في) املؤرخة  االستثنائية  العمومية 

 LUDI2U لشركة) (2020 ديسمبر) (18

رأسمال) ذات  ش.ذ.م.م.) (SARL

100.000)درهم قرر الشركاء)مايلي):

املصادقة على نقل املقر االجتماعي)

 37 إقامة) (5 في نفس املدينة لعمارة)
العنبرة)2)رياض االندلس حي الرياض)

الرباط.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 مار2) (11 بالرباط) التجارية 

تحت الرقم)2216.

الستخراج وذكر املسير

465 P

CAGEX GROUP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد
رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 11 الشقة 

6 زنقة ملوية أكدال 10090 الرباط

للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)

في) املؤرخة  االستثنائية  العمومية 

 CAGEX لشركة) (2020 ديسمبر) (31

ش.ذ.م.م.ش.و.) (GROUP SARL AU

درهم قرر) (1.000.000 ذات رأسمال)

الشريك الوحيد مايلي):

مال) رأ2  رفع  على  املصادقة 

املساهمة) طريق  عن  الشركة 

الوحيد) للشريك  الجاري  بالحساب 

درهما) (900.000 بمبلغ إجمالي قدره)

 1.000.000 إلى) (100.000 ليرتفع من)

من خالل إنشاء)9.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة الواحدة لصالح):)

السيد ياسين بنحمو.

مال) رأ2  سيرتفع  لذلك  ونتيجة 

إلى) درهم  (100.000 من) الشركة 

1.000.000)درهم.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 مار2) (11 بالرباط) التجارية 

تحت الرقم)2217.
الستخراج وذكر

املسير

466 P

رونو املغرب للتجارة
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 50.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : ساحة بوندونغ 

الدار البيضاء

2.ت. الدار البيضاء رقم 869

تغيير التسمية
العام) الجمع  قرر  (: أوال)

املغرب،) رونو  لشركة  االستثنائي 

وهي شركة مجهولة االسم برأسمال)

مقرها) درهم،) (50.000.000

باندونغ) بساحة  الكائن  االجتماعي 

 17 بتاريخ) واملنعقد  البيضاء) الدار 

ديسمبر)2012،)وبعد التداول مايلي):

املغرب،) رونو  شركة  اسم  تغيير 

على النحو املنصوص عليه في املادة)2 

من النظام األسا�سي من رونو املغرب)

إلى رونو املغرب للتجارة.

األسا�سي) النظام  نص  اعتماد 

الذي ال يحتوي على أي تعديل بخالف)

املادة)2.

تم اإليداع القانوني بكتابة) (: ثانيا)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)12)يناير)2013)تحت)
رقم)515116.

467 P
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RABAT SHOP
التصفية

وفق محضر الجمع العام املنعقد)
باملقر) (2020 ديسمبر) (22 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  لشركة  االجتماعي 
100.000)درهم) املحدودة رأ2 مالها)
الكريم) عبد  شارع  (62 ب) الكائنة 

الخطابي املحيط الرباط.
قرر الشركاء)مايلي):

تصفية الشركة.
باملقر) التصفية  مقر  تحديد 

االجتماعي.
الدقاقئ) السيدة  املصفي  تعيين 
املهام) هذه  مدة  وتحديد  أسماء)

والصالحيات.
أسئلة مختلفة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)111129 

بتاريخ)17)فبراير)2021.
السجل التجاري رقم)115071.

468 P

TAKSIM
SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 
القانون) تحرير  تم  (2021 يناير) (26
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
فبراير) (5 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2020
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تاجر دراجات) (: الهدف االجتماعي)

بخارية.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
السنة املالية):)منفاتح يناير إلى)31 
السنة) ماعدا  سنة  كل  من  ديسمبر 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)2)تجزئة بساتين)

عمارة)52)لعيايدة سال.
لخيوط) نادية  السيدة  (: التسيير)

مسيرة وحيدة للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.33029
469 P

ANISSA PALACE
SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 
القانون) تحرير  تم  (2021 يناير) (12
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
يناير) (21 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

: 2021
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
إدارة األعمال) (: الهدف االجتماعي)

وتوزيع املنتجات الغذائية الزراعية.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
مرزوقة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
عمارة)31)شقة)2)امانة طريق مهدية،)

سال.
بشنيخة) ادم  السيد  (: التسيير)

مسيرا وحيدا للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.32927
470 P

M & J ENERGY
شركة مساهمة

رأسمالها : 10.000.000 درهم
مقرها : الحي الصناعي يقعة رقم 38 

املر�سى العيون
السجل التجاري رقم 19383

تعديل قانوني
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
املنعقدة بتاريخ)18)فبراير)2021)تمت)
في) املساهمين  طرف  من  املصادقة 
على) ش.م.) (M & J ENERGY شركة)

مايلي):

للرأسمال) الجديد  التوزيع  بيان 

بعد بيع أسهم الشركة.

تعديل مرتبط بديباجة الفصلين)

6)و)7)من النظام األسا�سي للشركة.

(،22 (،19 (،18 الفصول) تعديل 

من النظام األسا�سي) (59 و) (25 (،22

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2021 مار2) (10 بتاريخ)

.2021/755

471 P

KASSIM AMENAGEMENT
SARL AU

RC : 35533

تأسيس
مار2) (5 بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021

املحدودة بالخصائص التالية):

 KASSIM (: التسمية)

.AMENAGEMENT

تهيئة البيانات وأشغال) (: النشاط)

مختلفة.

شارع) (،386 (: االجتماعي) املقر 

 1 الوحدة) خط  حي  اسكيكيمة 

العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسييس.

درهم) (100.000 (: املال) رأ2 

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

السيد عمر قاسم):)750)حصة.

السيد نجيب قاسم):)750)حصة.

السيد عمر) تعيين  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  قاسم 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 

5)مار2)2021)تحت رقم)2021/712.

472 P

 STE PLAYERS DE TRAVAUX
DIVERS
SARL AU
تأسيس

مار2) (5 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 STE PLAYERS DE (: التسمية)

.TRAVAUX DIVERS
النشاط):)األشغال املختلفة للبناء.
املقر االجتماعي):)18،)زنقة اكفول)

حي خط الرملة)1)العيون.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأ2 
موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):
(: وادريب) الهادي  عبد  السيد 

1000)حصة.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
الهادي وادريب كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ)5 

مار2)2021)تحت رقم)2021/713.
473 P

BOUFOUSS FISH
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

تم وضع) (2020 يونيو) (19 بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات)

املميزات التالية):
 BOUFOUSS FISH (: التسمية)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
الهدف):)تجارة األسماك.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):
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 1000 (: بوفو2) عثمان  السيد 

حصة.

النهضة) حي  (: االجتماعي) املقر 

الشطر)3)رقم)3030)الداخلة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

عثمان بوفو2 ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالداخلة بتاريخ)19يونيو)2020)تحت)

التجاري) السجل  (2020/378 رقم)

.15661

474 P

ASTER EQUIPEMENT

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بالقنيطرة  (2021 يناير)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات) ش.م.م.) وحيد  بشريك 

التالية):

 ASTER (: التسمية)

.EQUIPEMENT SARL AU

أعمال) (: االجتماعي) الهدف 

التركيب والصيانة الكهربائية.

أشغال البناء)وأشغال أخرى.

 2 رقم) محل  (: االجتماعي) املقر 

املغرب) حي  (B2 املنطقة) (92 عمارة)

العربي القنيطرة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة على)1000)حصة لكل واحدة)

100)درهم.

عادل) السيد  (: الشركة) مسير 

لغري�سي،)لفترة غير محدودة)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

 2021 مار2) (8 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)81271.

474P مكرر

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية)

ذات الشريك الوحيد
رأسمال)500.000)درهم

شارع الشهيد ضياء)الرحمان قطاع)1)بلوك ج)

السوي�سي،)الرباط

MAISON DES GALETTES
شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك واحد
رأسمال 100.000 درهم

3038، رقم 1، الوفاق تمارة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

2021)وسجل بتاريخ) فبراير) (8 بتاريخ)

النظام) إنشاء) تم  (2021 فبراير) (12

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك واحد.

 MAISON DES (: تسمية الشركة)

.GALETTES
ممول) (: االجتماعي) الهدف 

الحفالت.

أنواع) جميع  (: الحلويات) خدمة 

أو) املغربية  التقليدية  الحلويات 

العاملية العصرية املخصصة لنقاط)

البيع والتصدير.

الخبز) أنواع  جميع  (: املخبوزات)

)باكيت)-)خبز كامل)-)خبز دائري)...)الخ()

املخصص للبيع بالجملة،)بالتقسيط)

أو في مراكز البيع الكبرى.

خدمة املطاعم):)تحضير األطباق،)

للمنازل،) التوصيل  املباشر،) البيع 

إدارة مجموعة.

االستقبال) حفالت  تنظيم 

والبوفيهات لجميع الفئات.

)بقسماط) والتغليف) التعبئة 

فئات الخبز...(.
 1 رقم) (،3038 (: االجتماعي) املقر 

الوفاق تمارة.

املدة):)99)سنة.
تحديد) تم  (: الشركة) رأسمال 
رأ2 مال الشركة بمائة ألف درهم)

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

منسوب) درهم،) (100 لكل) سهم 

الزهراء) فاطمة  السيدة  إلى  بالكامل 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  بنصالح 

.A229626(الوطنية رقم

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

بنصالح) الزهراء) فاطمة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A229626(رقم

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتمارة) التجارية  باملحمة  القانوني 

رقم) تحت  (2021 مار2) (10 بتاريخ)

في) الشركة  تسجيل  وتم  (5125

السجل التجاري رقم)132293.

475 P

M4 IMMO LOG

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء شارع 

موالي رشيد وزنقة باب منصور 

تجزئة فضاء ابواب انفا متجر رقم 2

اإليداع القانوني للشركة املدنية 
العقارية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املحرر من طرف األستاذ)

البيضاء) بالدار  موثق  اوتغاني  كمال 

للشركة) (2021 يناير) (21 بتاريخ)

املدنية العقارية امفور ايمولوج وتم)

االتفاق على مايلي):

تفويت) عقد  على  املوافقة 

طرف) من  االجتماعية  للحصص 

السيد) لفائدة  مروة  محمد  السيد 

ابوه) عنه  النائب  صديق  مروان 

 500 السيد مراد صديق واملقدرة في)

حصة اجتماعية.

مروة) مصطفى  السيد  استمرار 

كمسير وحيد للشركة.

التأسي�سي) النظام  على  املوافقة 

املعدل للشركة املدنية العقارية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

2)مار2)2021)تحت رقم)768527.
للنسخة واإلشارة

475P مكرر

 STANLEY BLACK & DECKER
MOROCCO

2.ت. الدار البيضاء رقم 398.529
تغيير في التسيير

وفقا ملحضر الجمع العام املؤرخ)
 STANLEY للشركة) (2020 يوليو) (29
 BLACK & DECKER MOROCCO
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
والكائن) درهم  (300.000 رأسمالها)
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)12 
(،18 رقم) (9 الطابق) شارع زرقطوني 

قرر مايلي):
معاينة استقالة السيد يوسف) (-
مهامه) من  (Youssef Daou داو)

كمسير للشركة.
-)إنهاء)مهام السيد فادي كتيشات)
 Fadi( QUITISHAT( IDREES ادريس)
 Vivien لوتنشالجر) فيفيان  والسيد 
كمسيرين) (LUTTENSCHAGER

للشركة)؛
 Yves انتي) ايف  السيد  تعيين 
ب) والقاطن  فرن�سي  مواطن  (Antier
 69006 جاكيي) فيليكس  زنقة  (،30
ليون،)فرنسا،)كمسير جديد للشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 مار2) (9 البيضاء)

.769220
476 P

BOOK COM
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) شركة  تأسيس  تم  بالرباط 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
.BOOK COM(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية
اإلدارة) (: االجتماعي) الهدف 

التجارية اإلعالن االتصال الطباعة.
تكنولوجيا) معدات  توريد  تاجر 

املعلومات واملكتب.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
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 1000 (: بوديح) يسرى  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 ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

األبطال شقة رقم)2)أكدال الرباط.

املسير):)السيدة يسرى بوديح.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.132861

476P مكرر

LINA CORPS
SARL AU

ش.ذ.م.م.ش.و.

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)

تحرير) تم  (،2021 مار2) (3 بتاريخ)

 LINA لشركة) األساسية  القوانين 

ش.ذ.م.م.ش.و.) (CORPS SARL AU

ومميزاتها كالتالي):

 LINA CORPS SARL (: التسمية)

AU)ش.ذ.م.م.ش.و.

الهدف):)للشركة االهداف التالية):

اإلنعاش العقاري.

البناء)واألشغال املختلفة.

املقر):)الرقم)136،)الطابق الثاني،)

الشقة رقم)2،)القاهرة كومطراف)1.
رأ2 املال):)100.000)درهم مقسم)

على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

من) كلها  وحررت  اكتتبت  للواحدة 

طرف):

 1000 (: التهامي) يونس  السيد 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

يونس) السيد  طرف  من  محدودة 

التهامي.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

اإلمضاء):)تسند مهمة التوقيع مع)

املؤسسات) وجميع  البنكية  الوكالة 

الوحيد) التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد يونس التهامي.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 

السجل) مصلحة  لدى  الشركة 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

10)مار2) بتاريخ) (132297 تحت رقم)

.2021

477 P

SES INVEST
SARL AU

ش.ذ.م.م.ش.و.

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 مار2) (3 بتاريخ) بتمارة 

لشركة) األساسية  القوانين  تحرير 

ش.ذ.م.م.ش.و.)ومميزاتها كالتالي):

 SES INVEST SARL (: التسمية)

AU)ش.ذ.م.م.ش.و.

للسلع) الطرقي  النقل  (: الهدف)

والبضائع.

البناء)واألشغال املختلفة.
املقر):)رقم)5،)شارع الحسن األول)

حي العبادي الطابق األول تمارة.
رأ2 املال):)100.000)درهم مقسم)

على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

من) كلها  وحررت  اكتتبت  للواحدة 

طرف):

 1000 (: سفيان) الحميري  السيد 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
الحميري) السيد  طرف  من  محدودة 

سفيان.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

اإلمضاء):)تسند مهمة التوقيع مع)

املؤسسات) وجميع  البنكية  الوكالة 

الوحيد) التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد الحميري سفيان.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 

السجل) مصلحة  لدى  الشركة 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

10)مار2) بتاريخ) (132299 تحت رقم)

.2021

478 P

SOCIETE HDF CAR

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMIT2E D›ASSOCIE UNISUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : JAY(EL(MENZEH

N° 512 CYM(RABAT

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 فبراير) (9 يوم) بالرباط 

 HDF(الجمع العام الغير عادي لشركة

CAR)ش.م.م.ش.و.)وتقرر مايل):

جميع) زيان  املهدي  السيد  فوت 

بالشركة) يملكها  التي  الحصص 

لفائدة فؤاد سامح ومحمد بوكريشة)

الشريكان) االخيران  هذان  ليصبح 

واملالكان لجميع األسهم دخل الشركة)

على الشكل التالي):

فؤاد سامح):)500)حصة.

محمد بوكريشة):)500)حصة.

بوحسانة) أمين  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير قانوني للشركة.

تعيين السيد فؤاد سامح كمسير)

قانوني الوحيد لفترة غير محدودة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

شركة) إلى  الوحيد  الشريك  ذات 

محدودة املسؤولية.

مالءمة القانون األسا�سي للشركة)

طبقا لهذه القرارات والتغييرات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 مار2) (2 يوم)

.111256
بمثابة مقتطف وبيان

479 P

ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم)2)جنان النهضة)1)الرباط

EDEN ROSE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

 EDEN ROSE (: اللقب االجتماعي)

.SARL AU

الشركاء):)السيدة نسرين بنسديرة)

ب.و.ط.)M292122 100)سهم.

املسير):)السيدة نسرين بنسديرة.
رأ2 املال):)10.000)درهم.

الشعر) مصفف  (: النشاط)

والتجميل.

رقم) الوفاق  تجزئة  (: العنوان)

2067)تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2021 مار2) (3 االبتدائية تمارة يوم)
التجاري) السجل  (5103 رقم) تحت 

رقم)132233.
للبيان

480 P

SOCIETE FAYAGE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها 100.000 درهم

سجل تجاري 131985 تمارة

بتاريخ)6)يناير)2021)تمت صياغة)

 FAYAGE لشركة) األسا�سي  النظام 

SARL AU)شركة محدودة املسؤولية)

رأسمالها) الوحيد  الشريك  ذات 

100.000)درهما مقرها االجتماعي):

حي وادي الذهب،)8)طلعة رقم)1،)

شقة رقم)2،)تمارة.

املوضوع):)نقل البضائع.

أمورغ) السيد  (: الوحيد) الشريك 

موالي رشيد مغربي الجنسية الحامل)

ب) (PA78592 للبطاقة الوطنية رقم)

1000)حصة.
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غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة للسيد):

مغربي) رشيد  موالي  أمورغ 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الجنسية 
.PA78592(رقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

2021)تحت رقم) 11)فبراير) بتمارة في)

.2922

481 P

 LASANDRA

MULTISERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 21، ساحة أبوبكر 

الصديق شقة 8 أكدال الرباط

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية) ذات  لشركة  (2021 يناير)

باملحكمة) الشركة  سجلت  محدودة 

التجارية بالرباط تحت رقم)150031 

باملواصفات) (2021 يناير) (29 بتاريخ)

التالية):

 LASANDRA (: التسمية)

MULTISERVICES)ش.م.م.

تصدير واستيراد) (: هدف الشركة)

لجميع البضائع.

ساحة أبو) (،21 (: املقر االجتماعي)

بكر الصديق شقة)8)أكدال الرباط.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

مقسمة) درهم  (100.000 الشركة)

درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

 KIDIANA السيدة) من  كل  بحملها 

NDEMBO SANDRINE 600 حصة)

 LUFALANKA SARHA ( والسيدة)

200)حصة.

املدة):)99)سنة.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

 KIDIANA NDEMBO SANDRA

 LUFALANKA SARHA والسيدة)

ملدة غير محدودة.

482 P

ALMOSTAOUCEF TEMARA
72، بلوك د املسيرة 2 تمارة

تأسيس
شخص) تحويل  عقد  بمقت�سى 

ذاتي إلى شخص معنوي))شركة ذات)

واحد() بشريك  محدودة  مسؤولية 

وضع) تم  (2021 يناير) (31 بتاريخ)

القانون األسا�سي للشركة.

املوضوع االجتماعي):)صيدلي.

 ALMOSTAOUCEF« (: اإلسم)

املسؤولية) ذات  شركة  (»TEMARA

املحدودة بشريك واحد.

د) بلوك  (،72 (: االجتماعي) املقر 

املسيرة)2)تمارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

1.000)حصة اجتماعية) مقسمة إلى)

100)درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيد عادل لحنين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

االبتدائية بتمارة تحت رقم)5150.

483 P

 BADRAN CENTRE

 FOR CONSULTING &

COACHING
SARL AU

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الرباط)26)يناير)2021)قد تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة):

الهدف االجتماعي):)املشورة.

التوجيه.

إدارة وتسيير املشاريع.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (100 إلى) مقسمة 

1.000)درهم للحصة الواحدة.

السيدة بدران روال):)50)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.

عمير) ولد  فال  شارع  (28 (: املقر)
أكدال الرباط.

املسيرة):)بدران روال.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
129889)املحكمة التجارية بالرباط.
484 P

 AGRONOMIQUE EXPORT
LTD
SARL

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
الرباط)25)يناير)2021)قد تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة):
استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

األرا�سي الزراعية.
املنتجات املحلية.

استيراد اآلالت الزراعية.
التصدير.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (100 إلى) مقسمة 

1.000)درهم للحصة الواحدة.
السيدة حفيظة قانط):)50)حصة.

 50 (: مالكي) املجيد  عبد  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 ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
عمير) ولد  فال  شارع  (28 (: املقر)

أكدال الرباط.
املسيرة):)عبد املجيد مالكي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
129891)املحكمة التجارية بالرباط.
485 P

 LES DOMAINES
AGRICOLES DE SOUSS-

MASSA
SARL AU

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2021 فبراير) فاتح  الرباط  في 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد)):

استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

األرا�سي الزراعية.

املنتجات املحلية.

استيراد اآلالت الزراعية.

التصدير.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (100 إلى) مقسمة 

1.000)درهم للحصة الواحدة.

السيدة حفيظة قانط):)50)حصة.

 50 (: مالكي) املجيد  عبد  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 ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

عمير) ولد  فال  شارع  (28 (: املقر)

أكدال الرباط.

املسيرة):)عبد املجيد مالكي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

129887)املحكمة التجارية بالرباط.

486 P

JDCOM SERVICES
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2021 فبراير) (8 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية)):

.JDCOM SERVICES(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

معلومات األعمال))صاحب املشروع(.

االستشارات اإلدارية.
رأ2 املال):)100.000)درهم.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
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 30 رقم) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

شقة رقم)8)زنقة موالي احمد لوكيلي)

حسان الرباط.

التسيير):)السيد الدحماني جمال)

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

)باملحكمة التجارية بالرباط) القانوني)

تحت رقم)150209.
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PROMARZAK
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص اجتماعية
تعديل الفصل 7 من القانون 

األسا�سي
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

يونيو) (20 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

الشركة) من  كل  قامت  (،2008

 AL« املحدودة) املسؤولية  ذات 

AQARATE«،)السيدة خديجة جمال)

الدين) جمال  أمينة  والسيدة  الدين 

لفائدة كل من السيد عبد) بتفويت 

عمر) للسيد  الدين،) جمال  الحميد 

جمال الدين وللسيد عزيز الحجوجي،)

اجتماعية) حصة  (6150 مجموع)

درهم للحصة الواحدة،) (100 بقيمة)

التي يملكونها بالشركة ذات املسؤولية)

 »PROMARZAK« املحدودة)

مقرها) درهم،) (1.000.000 رأسمالها)

الحي) البيضاء،) بالدار  االجتماعي 

الطريق) معروف،) سيدي  الصناعي 

بالسجل) املسجلة  (،1029 الثالثية)

الرقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

التحليلي)163213.

وقد تم هذا التفويت كما يلي):

جمال) الحميد  عبد  للسيد  (- (1

الدين):)2050)حصة.

(: الدين) جمال  عمر  للسيد  (- (2

2050)حصة.

3)-)للسيد عزيز الحجوجي):)2050 

حصة.

قرر) التفويت،) لهذا  نتيجة 

الشركاء)تعديل الفصل)7)من القانون)

األسا�سي.

II)-)وقد تم اإليداع القانوني لدى)

البيضاء) للدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (2008 أغسطس) (5 بتاريخ)

.318172
من أجل النسخة واإلشارة

املسير

488 P

PROMARZAK
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص اجتماعية
تعديل الفصل 7 من القانون 

األسا�سي
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

يونيو) (20 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

املجيد) عبد  السيد  فوت  (،2008

السيد) لفائدة كل من  الدين  جمال 

عبد الحميد جمال الدين،)للسيد عمر)

جمال الدين وللسيد عزيز الحجوجي،)

مجموع)200)حصة اجتماعية بقيمة)

التي) الواحدة،) للحصة  درهم  (100

املسؤولية) ذات  بالشركة  يملكها 

 »PROMARZAK« املحدودة)

مقرها) درهم،) (1.000.000 رأسمالها)

الحي) البيضاء،) بالدار  االجتماعي 

الطريق) معروف،) سيدي  الصناعي 

بالسجل) املسجلة  (،1029 الثالثية)

الرقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

التحليلي)163213.

وقد تم هذا التفويت كما يلي):

جمال) الحميد  عبد  للسيد  (- (1

الدين):)133)حصة.

2)-)للسيد عمر جمال الدين):)133 

حصة.

3)-)وللسيد عزيز الحجوجي):)132 

حصة.

قرر) التفويت،) لهذا  نتيجة 

الشركاء)تعديل الفصل)7)من القانون)

األسا�سي.

II)-)وقد تم اإليداع القانوني لدى)

للدار) التجارية  املحكمة  ضابطة 

 2008 أغسطس) (5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)318175.
من أجل النسخة واإلشارة

املسير
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MOORISH

CRONALU
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

22)فبراير)2021)في الرباط،)تم تحرير))

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات) تحمل  التي  واحد  بشريك 

التالية):

التسمية):)CRONALU)شركة ذات)

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

النجارة) (- البناء) أعمال  (: الهدف)

واألملنيوم.

ضاية) زنقة  (6 (: االجتماعي) املقر 

أكدال) (16 عوا الطابق الرابع الشقة)

الرباط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

ب) يقدر  (: الشركة) رأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة بالكامل على):

 1000 (: مخشاني) ادم  السيد 

حصة.

التسيير واإلمضاء):)تسيير الشركة)

السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

ادم مخشاني.

بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد ادم مخشاني.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع)%5  (: تقسيم األرباح)

كاحتياط قانوني،)يوزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)

التجارية للدار البيضاء)يوم)11)مار2)

2021)تحت الرقم)150165.
ملخص من أجل النشر
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STE TEKNISKA
SARL

الرأسمال):)100.000)درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 يناير) (18 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية)):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.TEKNISKA SARL

مقاولة) (: االجتماعي) الهدف 

ألشغال البناء)-)االستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي):)30)شقة)8)شارع)

موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

حصة) (1000 على) موزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم  (100 فئة)  من 

)كما يلي):

السيد عثمان لفجر):)550)حصة.

 100 (: لفجر) سليمان  السيد 

حصة.

السيد محمد عمران):)100)حصة.

السيدة نوال نجيب):)250)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تم تعيين السيدة نوال) (: التسيير)

نجيب كمسيرة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب)

باملحكمة التجارية بالرباط) ( الضبط)

رقم) تحت  (2021 مار2) (8 بتاريخ)

.111529

491 P
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LISSASTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

لساسفة العليا رقم 27

تنازل عن حصص
استقالة املسير الوحيد
تعيين مسير وحيد جديد
تحويل املقر االجتماعي

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

2021)قد) 9)فبراير) االستثنائي بتاريخ)

تقرر ما يلي):

السيد محمد صابري) تنازل  (- (1

ياسين) السيد  إلى  حصة  (200 على)

صابري و)500)حصة إلى السيد عبد)

الغني صابري التي يمتلكها في رأسمال)

الشركة)»LISSASTRA«)ش.م.م.

هذا التنازل الحصص) ومن جراء)

االجتماعية للشركة أصبحت كالتالي):

 500 (: صابري) ياسين  السيد 

حصة.

 500 (: السيد عبد الغني صابري)

حصة.

تعيين السيد ياسين صابري) (- (2

استقالة) بعد  جديد  وحيد  كمسير 

املسير الوحيد القديم السيد محمد)

صابري وذلك ملدة غير محدودة.

3 -)تحويل املقر االجتماعي للشركة):)

من):)27)تجزئة قادرية الطابق الثالث)

رقم)22)مكرر لساسفة الدار البيضاء.

إلى):)لساسفة العليا رقم)27)الدار)

البيضاء.

األسا�سي) النظام  تحديث  (- (2

 6 -  2( للشركة بعد تعديل الفصول)

- 7)و)15()من قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2021)تحت) 2)مار2) البيضاء)بتاريخ)

رقم)768606.
للخالصة واإلشهار
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SADIQ TRAV
SARL

شهر مستخرج من النظام األسا�سي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  للشركاء) االستثنائي 
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر  (،8
»SADIQ TRAV SARL«)شركة ذات)
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
الشركة) رأسمال  رفع  على  وحيد،)
 1.000.000 درهم إلى) (500.000 من)
مديونة) راسملة  بواسطة  درهم،)
املديونية) تخفيض  وتم  الشركة.)
تم) لذلك  وتبعا  درهم  (500.000 ب)
تعديل الفصل)6)و)7)و)3)من القانون)

األسا�سي للشركة):
الفصل الساد2):

 1.000.000 (: صديق محمد امين)
درهم.

املجموع):)1.000.000)درهم.
الفصل السابع):

 10.000 (: امين) محمد  صديق 
حصة.

املجموع):)10.000)حصة.
جديدة) مهن  إضافة  تم  لقد 

للشركة وهي كالتالي):
املنتزهات) تهيئة  أعمال  (- (1

ومواقف السيارات.
الجهد) الكهرباء) أعمال  (- (2

املتوسط والجهد املنخفض.
الشمسية) الطاقة  أعمال  (- (3

والكهربة الكهروضوئية.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
ببركان بتاريخ فاتح مار2)2021)تحت)

رقم)2021/119.
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POLYSOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 17 زنقة بيير بارون 

الطابق الثالث - الشقة 8
بالدار البيضاء

السجل التجاري 117095
إعالن

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  للشركاء)  االستثنائي 

8)أكتوبر)2002)تقرير ما يلي):

االجتماعية) الحصص  تحويل 

بتاريخ)8)أكتوبر)2002)بين):

املالك) إهدا  عزاوي  علي  السيد 

لفائدة) اجتماعية  حصة  (120 ل)

السيد عبد هللا أزواغ،)القاطن بالدار)

البيضاء)شارع شكيب أرسالن املدينة)

القديمة.

الكريم) عبد  إهدا  عزاوي  السيد 

اجتماعية) حصة  (130 ل) املالك 

القاطن) لفائدة السيد ادريس ليف،)

بالدار البيضاء)95)زنقة)62)االدريسية)

1)-)بقيمة)125)حصة اجتماعية و)5 

حصص للسيد عبد هللا أزواغ.

الشركة،) تسيير  عقد  تجديد 

للسيد ادريس ليف،)وقبول استقالة)

كمسير) إهدا  عزاوي  علي  السيد 

للشركة وتعيين عبد هللا أزواغ كمسير)

بالدار) الساكن  (- للشركة) جديد 

البيضاء)شارع شكيب أرسالن املدينة)

املغربية،) الجنسية  ذو  القديمة،)

املزداد بتاريخ)1963)بأكادير،)الحامل)

 BE202550 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.

اتخاذ املسيرين الجديدين للشركة)

كموقعين فقط بوجود أحدهما دون)

الحاجة إلى توقيع املسيرين معا.

من) الشركة  رأسمال  رفع 

درهم) (200.000 درهم إلى) (100.000

بزيادة)300.000)درهم جديدة،)بخلق)

3000)حصة جديدة بفئة)100)درهم)

للحصة الواحدة عن طريق الحساب)

الجاري.

من) (15 و) (8 و) (7 الفقرات) تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع القانوني تم لدى املحكمة)

 9 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نوفمبر)2002)تحت الرقم)256562.
مقتطف لغاية اإلشارة

494 P

POLYSOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 200.000 درهم

املقر االجتماعي : 17 زنقة بيير بارون 

الطابق الثالث - الشقة 8

بالدار البيضاء

السجل التجاري 117095

إعالن
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي للشركاء)املنعقد بتاريخ)19 

ديسمبر)2007)تقرير ما يلي):

الشركة،) تسيير  عقد  تجديد 

وعبد) ليف،) ادريس  السيد  وتعيين 

ملدة) (- للشركة) كمسيرين  أزواغ  هللا 

غير محدودة.
من) الشركة  رأسمال  رفع 

 1.000.000 إلى) درهم  (200.000

درهم بزيادة)600.000)درهم جديدة،)

بخلق)3000)حصة اجتماعية جديدة)

بفئة)100)درهم للحصة الواحدة عن)

طريق الحساب الجاري.
8)من القانون) 7)و) تغيير الفقرات)

األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع القانوني تم لدى املحكمة)

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ديسمبر)2007)تحت الرقم)305931.
مقتطف لغاية اإلشارة
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POLYSOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 5.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 17 زنقة بيير بارون 

الطابق الثالث - الشقة 8

بالدار البيضاء

السجل التجاري 117095

إعالن
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املنعقد  للشركاء)  االستثنائي 

 21)مار2)2018)تقرير ما يلي):

25.000)حصة اجتماعية) تفويت)

أزواغ،) هللا  عبد  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد ادريس ليف.
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هللا) عبد  السيد  استقالة  قبول 

وتعيين) الشركة،) تسيير  من  ازواغ 

وحيد) كمسير  ليف  ادريس  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

من) (15 و) (8 و) (7 الفقرات) تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع القانوني تم لدى املحكمة)

 2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2018)تحت الرقم)00662331.
مقتطف لغاية اإلشارة
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 SOCIETE CARAVELLE

SERVICE
SARL AU

السجل التجاري 116329

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

لشركة) (2021 فبراير) (19 بتاريخ)

 CARAVELLE املسؤولية) محدودة 

بالتعديالت) القيام  تقرر  (،SERVICE

اآلتية):
زيادة رأ2 املال ب)900.000)درهم)

 1.000.000 درهم إلى) (100.000 من)

درهم.

إنشاء) تم  املال  رأ2  بزيادة 

9000)حصة جديدة ليصبح إجمالي)

10.000)حصة بقيمة) الحصص هو)

100)درهم للواحدة.

تجديد القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بالرباط.

497 P

APPLICAT - EX
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 79 إقامة 

املستقبل GH A1 الطابق 1 شقة 
رقم 2 سيدي معروف - الدار 

البيضاء

RC(N° : 302015

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء،) بالدار  (2016 12)يوليو)

قرر الجمع العام االستثنائي لشركة

محدودة) شركة  (APPLICAT - EX  

10.000)درهم،) ،)رأسمالها)
ّ
املسؤولية

إقامة) (79 رقم) (: االجتماعي) مقرها 

شقة) (1 الطابق) (GH A1 املستقبل)

رقم)2)سيدي معروف)-)الدار البيضاء)

التالي):

للشركة) املسبق  انحالل 

السيد) وتعيين  (APPLICAT - EX

 GRAND PHILIPPE JEAN-MARIE

مصفيا للشركة.

 79 رقم) (: التصفية) مقر  تحديد 

 1 الطابق) (GH A1 املستقبل) إقامة 

الدار) (- سيدي معروف) (2 شقة رقم)

البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

768375)بتاريخ)3)مار2)2021.

498 P

 LE PROMOTEUR

MAROCAIN
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 26 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 شقة رقم 6 - 

الدار البيضاء

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)8)يناير)

الجمع) قرر  البيضاء،) بالدار  (2021

املذكورة) لشركة  االستثنائي  العام 

املسؤولية،) محدودة  شركة  أعاله،)

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات)

املميزات التالية):

 LE PROMOTEUR (: التسمية)

.MAROCAIN

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

الهدف االجتماعي):)املباني واملطور)

أعمال أو تشييد متنوعة) (- العقاري)

)مقاول(.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

الحميد) عبد  والسيد  نبيغ  اشرف 

عسو) محمد  والسيد  االدري�سي 

كمسيرين للشركة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) موزعة  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم وهي موزعة)

كالتالي):

السيد) ملكية  في  حصة  (250

محمد اشرف نبيغ.

السيد) ملكية  في  حصة  (250

عبد الحميد االدري�سي.

السيد) ملكية  في  حصة  (250

محمد عسو.

شركة) ملكية  في  حصة  (250

.IMODAB SARL

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)في)20)يناير)2021)تحت رقم)

761866)الشركة سجلت في السجل)

التجاري تحت رقم)286063.

499 P

 LA SOCIETE BEN’SONS

COORPORATION
SARL

تحويل املقر االجتماعي للشركة
الجمع) محضر  بمقت�سى  (- (1

بتاريخ) املنعقد  العادي،) غير  العام 

شركاء) قرر  (،2020 ديسمبر) (16

 BEN’SONS« املسماة) الشركة 

شركة) (»COORPORATION
رأسمالها) املسؤولية،) محدودة 

املقر) تحويل  درهم،) (1.500.000

بالدار) الكائن  للشركة  االجتماعي 

كلم) (،28 رقم) بقعة  البيضاء،)

12500،)طريق)110،)عين السبع،)إلى)

العنوان التالي):)الدار البيضاء،)فاض)

الخير)13،)تجزئة)FEUSENTA،)طريق)

110،)كلم)12.50،)سيدي البرنو�سي.

وبالتالي تم تعديل الفصل)»2«)من)

النظام األسا�سي للشركة وتبني نظام)

أسا�سي جديد للشركة.

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2021)تحت) 8)مار2) البيضاء)بتاريخ)

رقم)768993.
لالستخالص والنشر

500 P

ائتمانية جيث ش.م.م

مراكش،)2،)زنقة أم الربيع جيليز

 SOCIETE RACINE
EXCURSSIONS

SARL AU
بمقت�سى جمع عام استثنائي) (- (I
سبتمبر) (5 بتاريخ) بمراكش  مؤرخ 
الشركة) نشاط  تقليص  تم  (2019

وذلك بحذف):
-)تنظيم النزهات داخل املغرب) (1

وخارجه بالوسائل الذاتية الخاصة.
تملك وسائل النقل الخاصة) (- (2

لتنظيم النزهات للزبائن.
واالبقاء)على نشاط وحيد هو):

النقل السياحي.
من) (2 الفصل) يكون  وبذلك 

القانون األسا�سي قد تغير.
تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
تحت رقم) (2019 سبتمبر) (27 بتاريخ)

.108260
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث

501 P

ائتمانية جيث ش.م.م

مراكش،)2،)زنقة أم الربيع جيليز

SOCIETE AL FURSAN
SARL

بمقت�سى محضر للجمع العام) (- (I
حصص) تفويت  وعقد  االستثنائي 
يونيو) (17 بتاريخ) بمراكش  املؤرخ 

: 2019
اسماعيل) كوال  السيد  فوت 
حصصه) من  (2120 مجموع)
االجتماعية وعلى هذا تحول الشكل)
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)
محدودة.) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
وتعيين السيدة نجاحي فاطمة الزهراء)
مسيرة إلى جانب كوال اسماعيل ملدة)

ثالث سنوات.
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تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
رقم) تحت  (2019 يونيو) (22 بتاريخ)

.5555
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث

502 P

ائتمانية جيث ش.م.م
مراكش،)2،)زنقة أم الربيع جيليز

 SOCIETE PROJET
 IMMOBILIER HOTELIER ET

TOURISTIQUE
SARL

بمقت�سى محضر للجمع العام) (- (I
االستثنائي املؤرخ بمراكش بتاريخ)19 

يونيو)2019 :
فوت السيد أبو عبيد عبد الكريم)
حصصه) من  (%50 مجموع)
متساوية) وبحصص  االجتماعية 
احمد) النعوم  ابو  للسيدين  بينهما 

والكياللي حبيب.
وعلى هذا تحول الشكل القانوني)
مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
محدودة ذات شريك وحيد إلى شركة)
وتعيين) محدودة.) مسؤولية  ذات 
غير) ملدة  مسيرين  الثالثة  الشركاء)

محددة.
تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
رقم) تحت  (2019 يوليو) (2 بتاريخ)

.5791
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث

503 P

السيد ابو عبيد عز الدين
شقة رقم)1)زنقة ام البنين عمارة الفياللي جليز)

مراكش

ديلطا فور
ش.م.م

التصفية قبل األوان للشركة
الجمع) محضر  بمقت�سى  (- (I
بمراكش) املؤرخ  االستثنائي  العام 
تقرر التصفية) (2019 9)يوليو) بتاريخ)

املسبقة للشركة.

وقد تم تعيين السيد أبو عبيد عز)
الدين كمصفي للشركة والذي يقطن)
1)زنقة ام البنين عمارة) ب شقة رقم)
الفياللي جليز مراكش.)الحامل لبطاقة)
 E78255 رقم) الوطنية  التعريف 
وتعيين محل سكناه كمقر للتصفية.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
بتاريخ)29)أغسطس)2019)تحت رقم)

.107232
خالصة قصد النشر القانوني

السيد ابو عبيد عز الدين

504 P

السيد ابو عبيد عز الدين
شقة رقم)1)زنقة ام البنين عمارة الفياللي جليز)

مراكش

ديلطا فور
ش.م.م

الحل املسبق للشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I
بتاريخ) بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 
تقرر الحل املسبق) (2019 يونيو) (20

للشركة.
وقد تم تعيين السيد أبو عبيد عز)
الدين كمصفي للشركة والذي يقطن)
1)زنقة ام البنين عمارة) ب شقة رقم)
الفياللي جليز مراكش.)الحامل لبطاقة)
 E78255 رقم) الوطنية  التعريف 
وتعيين محل سكناه كمقر للتصفية.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
تحت) (2019 أغسطس) فاتح  بتاريخ 

رقم)107023.
خالصة قصد النشر القانوني

السيد ابو عبيد عز الدين

505 P

ائتمانية جيث ش.م.م
مراكش،)2،)زنقة أم الربيع جيليز

 SOCIETE JACARANDA
PRODUCTION

SARL
1)-)بمقت�سى محضر للجمع العام)
بتاريخ بمراكش  املؤرخ   االستثنائي 

 16)أغسطس)2019 :

فوتت السيدتان ابو النعوم مريم)

 900 زهور) اماندا  النعوم  وابو  لي 

للسيدة) منهما  واحدة  لكل  حصة 

الكياللي سناء)600)حصة والسيد ابو)

النعوم احمد)900)و السيد رفيق عبد)

العزيز)300)حصة.

استقالة املسيرتين الشريكتين ابو)

اماندا) النعوم  وابو  لي  مريم  النعوم 

زهور.

سناء) الكياللي  السيدة  وتعيين 

مسيرين) احمد  النعوم  ابو  والسيد 

جديدين للشركة ملدة غير محدودة.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (2

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

رقم) تحت  (2019 أكتوبر) (2 بتاريخ)

.108272
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث

506 P

ائتمانية جيث ش.م.م

مراكش،)2،)زنقة أم الربيع جيليز

 SOCIETE JACARANDA

PRODUCTION
SARL

1)-)بمقت�سى محضر للجمع العام)

االستثنائي املؤرخ بمراكش بتاريخ)22 

يوليو)2019 :

ب) الشركة  رأسمال  رفع  تقرر 

 300.000 من) درهم  (3.200.000

وذلك) درهم  (3.500.000 إلى) درهم 

عن طريق تحويل جزء)من الحساب)

 2.500.000 يبلغ) للشركاء) الجاري 

النتيجة) من  جزء) ودمج  درهم 

املحاسبية ب)700.000)درهم.

6)و) وبهذا حصل تغيير في الفصل)

7)من القانون التأسي�سي للشركة.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (2

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

رقم) تحت  (2019 أكتوبر) (16 بتاريخ)

.108760
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث

507 P

ائتمانية جيث ش.م.م
مراكش،)2،)زنقة أم الربيع جيليز

SOCIETE RACINE VOYAGE
SARL

بمقت�سى محضر للجمع العام) (- (I
بتاريخ) بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 
تم تغيير املتصرف) (2019 سبتمبر) (5
وتعيين) (FAHD BENFDIL السيد)
 AMEDIOUNE MUSTAPHA(السيد
متصرف) األخير  هذا  أصبح  حيث 
 RACINE« وحيد غير شريك لشركة)

VOYAGE«)ملدة عام واحد.
II)-)تم تغيير نشاط الشركة ليصبح)

كالتالي):
وكالة أسفار.

تنظيم الرحالت واإلقامة الفردية)
والجماعية.

للرحالت) الخدمات  تقديم 
واالقامة.

وبذلك التغييرين تكون الفصول)2 
و)11)من القانون األسا�سي قد تغيرت.
تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
رقم) تحت  (2019 أكتوبر) (16 بتاريخ)

.108812
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث

508 P

SARA CAFTAN
SARL

رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : 932، مجموعة 

العهد، حي النهضة 1، الرباط
السجل التجاري : 93929

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
قفطان«) »سارة  لشركة) االستثنائية 
ديسمبر) (18 ش.م.م املنعقدة بتاريخ)

2019)قرر الشركاء)ما يلي):
الحل املبكر للشركة.

الشتوكي) نسرين  السيدة  تعيين 
مصفية للشركة.

 C2(تحديد مقر التصفية في عمارة
إقامة البستان الشقة)18)حي النهضة)

1)الرباط.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

.D111250(2021)تحت رقم

509 P

STE AUTO MIDAR
تأسيس شركة

)بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1

تم تأسيس شركة) (2021 فبراير) (18

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

.STE AUTO MIDAR(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)مدرسة تعليم)

سياقة السيارات.

 01 حي الرياض) (: املقر االجتماعي)
الطابق الثالث سيدي عالل) (60 رقم)

البحراوي تيفلت.

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مائة ألف)100.000)درهم مقسمة)

حصة اجتماعية من مئة) (1000 إلى)

درهم للحصة االجتماعية.

(: رحمون) الحكيم  عبد  السيد 

1000)حصة اجتماعية.

عين السيد عبد) (: تسيير الشركة)

مع) للشركة  مسير  رحمون  الحكيم 

جميع الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- (2

تيفلت) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

مار2) (10 بتاريخ) (783 رقم) تحت 

.2021
للنسخ والبيان

الوكيل

510 P

STE RACHYQ JAMAL
SARL AU

في الوحيد  الشريك  قرر  ( (- (1 
تغيير املقر التجاري) (2021 يناير) (28  

للشركة):
2)رقم) :)حي النهضة مجموعة) من)

72)تيفلت.

ورزازات) شارع  األمل  حي  (: إلى)

مجموعة)12)تيفلت.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  ( (- (2
تحت) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)69)بتاريخ)2)مار2)2021.
للنسخ والبيان

الوكيل

511 P

STE FARDI NEGOCE
تأسيس شركة

)بموجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (1
تم تأسيس شركة) (2021 فبراير) (22
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):
.STE FARDI NEGOCE(:(التسمية
:)مقاول أعمال) الهدف االجتماعي)
تاجر منتجات) (- أو إنشاءات متنوعة)
مستحضرات) )منظف،) صحية)

تجميل،)تنظيف(.
املقر االجتماعي):)تجزئة طارق رقم)

67)-))تيفلت.
املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في مائة ألف)100.000)درهم مقسمة)
حصة اجتماعية من مئة) (1000 إلى)

درهم للحصة االجتماعية.
 1000 (: الفاردي) أمين  السيد 

حصة اجتماعية.
عين السيد أمين) (: تسيير الشركة)
جميع) مع  للشركة  مسير  الفاردي 

الصالحيات.
القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- (2
تيفلت) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
مار2) (10 بتاريخ) (781 رقم) تحت 

.2021
للنسخ والبيان

الوكيل

512 P

ديوان األستاذ عبد املجيد بركاش
موثق بالرباط

11)شارع عقبة أكدال)-)الرباط

STE ESCO INVEST TAMUDA
ش.ذ.م.م.

الرأسمال : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : طنجة 29، زنقة 
عمر ابن العاص، الطابق الثالث، 

رقم 26

استقالة أحد املسيرين للشركة
استمرار املسير املعين بمقت�سى 

النظام األسا�سي في مهامه كمسير 
قانوني للشركة

تعديل القانوني األسا�سي للشركة
العام) الجمع  على قرار  بناء) ( (- (1
االستثنائي املحرر من طرف األستاذ)
بالرباط) موثق  بركاش  املجيد  عبد 
يناير) (13 بتاريخ) بالرباط  واملنعقد 
الشركة) في  الشركاء) قرر  (2021

املذكورة أعاله ما يلي):
 francisco السيد) استقالة 
tarongi(arteu)بصفته املسير الوحيد)

للشركة مع منحه إبراءاتاما ونهائي.
العلوي) املامون  السيد  تعيين 
االسماعيلي كمسير وحيد في الشركة.

التأسي�سي) القانون  تعديل 
للشركة.

2)-))تم اإليداع القانوني تم اإليداع)
طنجة) التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم) تحت  (2021 فبراير) (26 بتاريخ)

.1965
ملخص قصد النشر
ذ.)عبد املجيد بركاش

513 P

ديوان األستاذ عبد املجيد بركاش
موثق بالرباط

11)شارع عقبة أكدال)-)الرباط

 STE ESCO INVEST
MARRAKECH

ش.ذ.م.م.
الرأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الرباط أكدال 15، 
شارع األبطال، شقة رقم 02 حي 

أكدال
استقالة أحد املسيرين للشركة
استمرار املسير املعين بمقت�سى 

النظام األسا�سي في مهامه كمسير 
قانوني للشركة

تعديل القانوني األسا�سي للشركة
العام) الجمع  على قرار  بناء) ( (- (1
االستثنائي املحرر من طرف األستاذ)
بالرباط) موثق  بركاش  املجيد  عبد 
يناير) (13 بتاريخ) بالرباط  واملنعقد 
الشركة) في  الشركاء) قرر  (2021

املذكورة أعاله ما يلي):

 francisco السيد) استقالة 

tarongi(arteu)بصفته املسير الوحيد)

للشركة مع منحه إبراءاتاما ونهائي.
العلوي) املامون  السيد  تعيين 

االسماعيلي كمسير وحيد في الشركة.

التأسي�سي) القانون  تعديل 

للشركة.

2)-))تم اإليداع القانوني تم اإليداع)

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2021 فبراير) (17 بتاريخ)

.1137
ملخص قصد النشر

ذ.)عبد املجيد بركاش

514 P

ديوان األستاذ عبد املجيد بركاش

موثق بالرباط

11)شارع عقبة أكدال)-)الرباط

STE ENERTIKA MAGREB
ش.ذ.م.م.

الرأسمال : 200.000 درهم

املقر االجتماعي : الرباط 29، حي أبي 
رقراق، املنطقة الصناعية

الزيادة في رأسمال الشركة
استقالة أحد املسيرين للشركة

 تعديل القانون األسا�سي للشركة
استمرار املسير املعين

بمقت�سى النظام األسا�سي في مهامه 
كمسير قانوني للشركة

بموجب عقد تلقاه األستاذ) ( (- (1

بالرباط) موثق  بركاش  املجيد  عبد 

قرر الشركاء)) (2021 يناير) (13 بتاريخ)

في الشركة املذكورة أعاله ما يلي):

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)

 3.000.000 إلى) درهم  (2.800.000

بقيمة) حصة  (28.000 بخلق) درهم 

والتي) الواحدة  للحصة  درهم  (100

تم تقديمها كحصص نقدية ومحررة)

املقاصة) طريق  عن  وذلك  بالكامل 

للديون الحالة أجلها والتي هي بذمة)

الشركة لفائدة الشركاء.

الحصص) فإن  لذلك  نتيجة 

االجتماعية سيتم تقسيمها كالتالي):

 ENERTIKA MAGREB شركة)

ش.ذ.م.م):)15.000)حصة.
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(: ش.ذ.م.م.) (ESCOLOGIE شركة)
15.000)حصة.

املجموع):)30.000)حصة.
من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 15.000.000 إلى) درهم  (3.000.000
 120.000 خلق) طريق  عن  درهم 
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 
للحصة الواحدة وسيتم تحرير ربعها)

2/1)أثناء)التقديم.
لشركة) حصرا  هي  الزيادة  هذه 
ب) ش.ذ.م.م.) (ESCOLOGIE
وبالتالي) اجتماعية  حصة  (120.000
فإن الحصص سيتم توزيعها كالتالي):
ENERTIKA MAGREB شركة)

ش.ذ.م.م.):)15.000)حصة.
(: ش.ذ.م.م.) (ESCOLOGIE شركة)

135.000)حصة.
املجموع):)150.000)حصة.

من) و7) (6 الفصلين) تعديل  تم 
القانون األسا�سي للشركة.

الشركة) رأسمال  في  للزيادة  تبعا 
 FRANCISCO السيد) فإن 
استقالته) قدم  (TARONGI ARTEU
النظام) بمقت�سى  للشركة  كمسير 
املامون) السيد  ويستمر  األسا�سي 
العلوي االسماعيلي كمسير وحيد في)

الشركة ملدة غير محدودة.
2)-))تم اإليداع القانوني باملحكمة)
فبراير) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)1152.
ملخص قصد النشر

ذ.)عبد املجيد بركاش

515 P

شركة صوفينور للمحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.

املقر االجتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة واد املخازن رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):)05.37.37.78.71

النقال):)06.2.59.59.65

الفاكس):)0537.36.25.38

STE HBR NEGOCE
ش.ذ.م.م.ش.و

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 سبتمبر) (2 بتاريخ) بالقنيطرة 
 HBR NEGOCE تأسيس شركة) تم 
رقم) (: ش.ذ.م.م.ش.و املقر االجتماعي)
259)مجموعة)10)حي الجديد تيفلت.

(- التجارة) (: االجتماعي) الهدف 

أشغال مختلفة والبناء.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

ابراهيمي حمزة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رأ2 املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  للواحدة  درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

 1000 ( (: حمزة) ابراهيم  السيد 

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة وقيد)

بالسجل التجاري بتيفلت تحت رقم)

731)بتاريخ)22)فبراير)2021.
من أجل املستخرج واإلشارة

صوفينور

516 P

STE FOREVERBAKING
 REZ DE CHAUSSE DE LA

 RESIDENCE LES CHAMPS

 D’ANFA(C, RUE(BAB(CHELLAH

CASABLANCA

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

تم تأسيس شركة) (2021 فبراير) (16  

طبقا) ستعمل  املسؤولية  محدودة 

املغرب) في  به  املعمول  للقانون 

الذي) للشركة  األسا�سي  والقانون 

تلخص خصائصه كالتالي):

شريف) الحمداوي  (: الشركاء)

وعبقادري حفيظ.

 STE (: التسمية)

.FOREVERBAKING

السفلي) املحل  (: االجتماعي) املقر 

إقامة حقول أنفا2،)زنقة باب شالة)

-)الدار البيضاء.

حلويات،) (: االجتماعي) الهدف 

مقهى ومطعم استيراد وتصدير.

 3.000.000 (: الشركة) رأسمال 

أي) الشركاء) بين  مناصفة  درهم 

1.500.000)لكل منهما.

التسيير):)عين الحمداوي شرف أو)

عبقادري حفيظ مسيران للشركة مع)

العمل كل منهما بمفرده.

املالية) السنة  (: املالية) السنة 

تتطابق مع السنة املدنية التي تبتدئ)

في فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

املتعلقة) الوثائق  إيداع  تم  لقد 

الضبط) كتابة  لدى  التأسيس  بهذا 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2021 مار2) (5 بتاريخ)

.768793
لالستخالص واإلشارة

املسير

517 P

STE GUESTDEV

SARL AU

DISSOLUTION
االستثنائي) العام  للجمع  طبقا 

للشركة) االجتماعي  باملقر  تم  الذي 

وحيد) لشريك  مسؤولية  املحدودة 

GUESTDEV)قرر ما يلي):

انحالل الشركة.

بنجاللي) ياسر  املصفي  تعيين 

األطباء) إقامة  (5 برقم) الساكن 

الهرهورة تمارة.

بالعنوان) حدد  (: التصفية) مقر 

الهرهورة) إقامة األطباء) (5 التالي رقم)

تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط في)11)مار2)2021 

الرقم)111672.

518 P

STE SAID DELICES
SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

 26)فبراير)2021)بالرباط.

وجبات) (: االجتماعي) الهدف 

السريعة)-)مقهى)-)تنظيم الحفالت.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة واملقسمة كالتالي):

السيد املهدي فالل):)500)حصة.

(: فالل) الزهراء) فاطمة  السيدة 

500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

تجزئة رياض أوالد امطاع) (: املقر)
2)03)رقم)17)تمارة.

التسيير):)السيد نريمان بالعربي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.132279

519 P

 LA GÉNÉRALE DES MINES

ET CARRIÈRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها):)9.000.000)درهم

الكائن مقرها بالرباط حي الرياض)

عمارة محج)12)الطابق الرابع

السجل التجاري بالرباط):)73071

التعريف الضريبي):)3382937

إضافة نشاط جديد للشركة

بموجب الجمع العام غير العادي)

تمت) (2021 مار2) (5 في) املنعقدة 

املصادقة على ما يلي):

للشركة) جديد  نشاط  إضافة 

املتمثل في):

مقاول في األشغال املختلفة)؛
تغيير الفصل الثالث من القانون)

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)11)مار2)2021)تحت)
رقم)111703.

520 P
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 MY AGENCY SOLUTION

SARL
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2021 مار2) (11 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة):

الهدف االجتماعي):

املشتركة) والوساطة  الوساطة 

ومسايرة) لدعم  بعد  عن  والبيع 

منتجات) توزيع  في مجال  التطورات 

ظهور) مع  بالخصوص  التأمين،)

االنترنت.

نصائح واستشارات إدارية.

الهاتفية) املكاملات  استقبال 

والبريد.

الوساطة.

التدريب املنهي.

التنشيط،) األحداث،) تنظيم 

واملنتديات) الندوات  مشاريع  تنظيم 

واملهرجانات) التجارية  واملعارض 

والجوالت.

الخدمات) وتقديم  االستشارات 

والتسويق عبر الهاتف واإلعالن.

والتأطير) املستمر  التعليم 

والتدريب والتوظيف.

وتنمية) وتطوير  وتحليل  دراسة 

وإعداد ومعالجة والتعاقد من الباطن)

والتوليف) واملشورة  واملساعدة 

جميع) على  األعمال  جميع  وتنفيذ 

الكمبيوتر) وبرامج  املكتب  معدات 

والتواصل والتسويق واالتصاالت.

املعامالت) جميع  أعم،) وبصورة 

أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 

الزراعية أو املنقولة أو العقارية وأي)

بشكل) مرتبطان  يكون  قد  نشاط 

كليا أو جزئيا،) مباشر أو غير مباشر،)

بواحدة أو أخرى من العمليات املشار)

بطريقة تسهيل أو تعزيز) إليها أعاله،)

أو تطوير نشاط الشركة.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة):

 50 (: محمد) املحافظي  السيد 

حصة من فئة)100)درهم)؛

السيدة حمدوني فاطمة الزهراء):)

50)حصة من فئة)100)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ما) سنة  كل  من  ( ديسمبر) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

(،2 33)شارع لبنان،)شقة) (: املقرر)

املحيط)-)الرباط.

املسير):)املحافظي محمد.

حمدوني فاطمة الزهراء.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

150169)الرباط.

521 P

 SOCIETE MEDITERRANNE

DE GAZ

SA

شركة مساهمة

رأسمالها : 1.000.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : عمارة التفراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط )عين السبع( 

الدارالبيضاء

السجل التجاري : 89.817

استمرار نشاط الشركة
بتاريخ)30)نوفمبر)2020)الجمعية)

 SOCIETE(العامة اإلستثنائية لشركة

 MEDITERRANNE DE GAZ SA

قررت استمرار نشاط الشركة بالرغم)

من) (3/2 تجاوزت) التي  الخسائر  من 

رأسمال الشركة.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

رقم) تحت  (2021 فبراير) (12 يوم)

.765223
من أجل اإليجاز والبيان

522 P

KENZ’UP
S.A

شركة مساهمة

رأسمالها : 20.000.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : عمارة التفراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط )عين السبع( 

الدارالبيضاء

السجل التجاري : 262.965

تعيين مديرة عامة منتدبة
فبراير) (22 بتاريخ) اإلدارة  مجلس 

ندى) السيدة  تعيين  قرر  (،2021

جراو2 بمنصب مديرة عامة منتدبة.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

رقم) تحت  (2021 مار2) (9 يوم)

.769259
من أجل اإليجاز والبيان

523 P

GOA TOITURES SOLAIRES
S.A.S

شركة مساهمة

رأسمالها : 2.000.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : عمارة التفراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط )عين السبع( 

الدارالبيضاء

السجل التجاري : 396.675

تجديد انتداب الرئيس
تأكيد املدير العام

بتاريخ) العادية  العامة  الجمعية 

تجديد،) قررت  (،2020 ديسمبر) (30

رئيس) انتداب  سنوات،) ثالث  ملدة 

 GREEN OF AFRICA شركة)

شركة) (INVESTMENT GOAI

تم) نقوش  احمد  بالسيد  مساهمة 

أيضا تأكيد السيد كريم الحسيسن)

مدير عام.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

رقم) تحت  (2021 مار2) (9 يوم)

.769223
من أجل اإليجاز والبيان

524 P

الشركة العقارية عادل
ش.م.م

سجل تجاري عدد 6517
تفويت حصص إجتماعية
استقالة مسيري الشركة

تسمية مسير جديد
تجديد القانون األسا�سي للشركة 

القرار) محضر  من  يتجلى 
املدعوة) الشركة  لشركاء) اإلستثنائي 
ش.م.م) عادل  العقارية  الشركة 
املنعقد بتاريخ)18)ديسمبر)2020)أنه)

تقرر ما يلي):
حصة إجتماعية) (30000 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد عادل الدفوف.
إجتماعية) حصة  (7500 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد ياسين الدفوف.
إجتماعية) حصة  (2500 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
من طرف السيد عبد الواحد الدفوف)

لفائدة السيد ياسين الدفوف.
استقالة مسيري الشركة وتسمية)
السيد عادل الدفوف كمسير جديد)

للشركة ملدة غير محدودة.
 15،7 الفصل) تعديل  تم  وعليه 

و18)من القانون األسا�سي).
تجديد القانون األسا�سي.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)
يوم بطنجة  التجارية   باملحكمة 

 7)يناير)2021)تحت عدد)238008.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

525 P

الشركة العقارية روك�سي
ش.م.م

سجل تجاري عدد 22027
تفويت حصص إجتماعية
استقالة مسيري الشركة

تسمية مسير جديد
تجديد القانون األسا�سي للشركة 

القرار) محضر  من  يتجلى 
املدعوة) للشركة  لشركاء) اإلستثنائي 
ش.م.م) روك�سي  العقارية  الشركة 
املنعقد بتاريخ)18)ديسمبر)2020)أنه)

تقرر ما يلي):
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إجتماعية) حصة  (50 تفويت)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

من طرف السيد عبد الواحد لفائدة)

السيد عادل الدفوف.

وتسمية) الشركة  مسير  استقالة 

السيد عادل الدفوف كمسير جديد)

للشركة ملدة غير محدودة.

 15،7 الفصل) تعديل  تم  وعليه 

و18)من القانون األسا�سي).

تجديد القانون األسا�سي.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)

 21 يوم) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

يناير)2021)تحت عدد)238235.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

526 P

الشركة العقارية باصادينا
ش.م.م

سجل تجاري عدد 18627

تفويت حصص إجتماعية
استقالة مسيري الشركة

تسمية مسير جديد
تجديد القانون األسا�سي للشركة 

القرار) محضر  من  يتجلى 

املدعوة) للشركة  لشركاء) اإلستثنائي 

ش.م.م) باصادينا  العقارية  الشركة 

املنعقد بتاريخ)18)ديسمبر)2020)أنه)

تقرر ما يلي):

تفويت)300000)حصة إجتماعية)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد عادل الدفوف.

حصة إجتماعية) (75000 تفويت)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد ياسين الدفوف.

حصة إجتماعية) (25000 تفويت)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

من طرف السيد عبد الواحد لفائدة)

السيد ياسين الدفوف.

وتسمية) الشركة  مسير  استقالة 

السيد عادل الدفوف كمسير جديد)

للشركة ملدة غير محدودة.

 15،7 الفصل) تعديل  تم  وعليه 
و18)من القانون األسا�سي).

تجديد القانون األسا�سي.
تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)
يوم بطنجة  التجارية   باملحكمة 
 18)يناير)2021)تحت عدد)238282.

مستخلص من أجل اإلشهار
مسير

527 P

الشركة العقارية رياض كولف
ش.م.م

سجل تجاري عدد 30277
تفويت حصص إجتماعية
استقالة مسيري الشركة

تسمية مسير جديد
تجديد القانون األسا�سي للشركة

القرار) محضر  من  يتجلى 
املدعوة) للشركة  لشركاء) اإلستثنائي 
كولف) رياض  العقارية  الشركة 
ديسمبر) (18 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م 

2020)أنه تقرر ما يلي):
حصة إجتماعية) (55000 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد عادل الدفوف.
حصة إجتماعية) (16000 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد ياسين الدفوف.
إجتماعية) حصة  (2000 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
من طرف السيد عبد الواحد الدفوف)

لفائدة السيد ياسين الدفوف.
وتسمية) الشركة  مسير  استقالة 
السيد عادل الدفوف كمسير جديد)

للشركة ملدة غير محدودة.
 15،7 الفصل) تعديل  تم  وعليه 

و18)من القانون األسا�سي).
تجديد القانون األسا�سي.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)
 15 يوم) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

يناير)2021)تحت عدد)238223.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

528 P

الشركة العقارية سكن مبروك
ش.م.م

سجل تجاري عدد 23375
تفويت حصص إجتماعية
استقالة مسيري الشركة

تسمية مسير جديد
تجديد القانون األسا�سي للشركة

القرار) محضر  من  يتجلى 
املدعوة) للشركة  لشركاء) اإلستثنائي 
مبروك) سكن  العقارية  الشركة 
ديسمبر) (18 بتاريخ) املنعقد  ش.م.م 

2020)أنه تقرر ما يلي):
إجتماعية) حصة  (600 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد عادل الدفوف.
إجتماعية) حصة  (167 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد ياسين الدفوف.
تفويت)33)حصة إجتماعية بقيمة)
من) الواحدة  للحصة  درهم  (100
الدفوف) الواحد  عبد  السيد  طرف 

لفائدة السيد ياسين الدفوف.
وتسمية) الشركة  مسير  استقالة 
السيد عادل الدفوف كمسير جديد)

للشركة ملدة غير محدودة.
 15،7 الفصل) تعديل  تم  وعليه 

و18)من القانون األسا�سي).
تجديد القانون األسا�سي.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)
 15 يوم) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

يناير)2021)تحت عدد)238232.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

529 P

دونياكري
ش.م.م

سجل تجاري عدد : 73513
تفويت حصص إجتماعية

تجديد القانون األسا�سي للشركة
القرار) محضر  من  يتجلى 
املدعوة) للشركة  لشركاء) اإلستثنائي 
ش.م.م) دونياكري  العقارية  الشركة 
املنعقد بتاريخ)18)ديسمبر)2020)أنه)

تقرر ما يلي):

إجتماعية) حصة  (750 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد عادل الدفوف.
غير) ملدة  مسيرة  الشركة  تبقى 
عادل) السيد  طرف  من  محدودة 

الدفوف.
من) الفصل7) تعديل  تم  وعليه 

القانون األسا�سي))للشركة.
تجديد القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)
يوم بطنجة  التجارية   باملحكمة 
 18)يناير)2021)تحت عدد)238282.

مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

530 P

نوفاكريكول
ش.م.م

سجل تجاري عدد : 73581
تفويت حصص إجتماعية
استقالة مسيرة  الشركة

تعيين مسير جديد
تجديد القانون األسا�سي للشركة

القرار) محضر  من  يتجلى 
املدعوة) للشركة  لشركاء) اإلستثنائي 
ش.م.م) دونياكري  العقارية  الشركة 
املنعقد بتاريخ)18)ديسمبر)2020)أنه)

تقرر ما يلي):
إجتماعية) حصة  (5000 تفويت)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الحنوط) الباتول  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد عادل الدفوف.
استقالة مسيرة الشركة وتسمية)
السيد عادل الدفوف كمسير جديد)

للشركة ملدة غير محدودة.
 15، الفصل7) تعديل  تم  وعليه 

و18)من القانون األسا�سي))للشركة.
تجديد القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط)
 18 يوم) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

يناير)2021)تحت عدد)238282.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

531 P
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بامبينوص

ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة شالة 19، 

زنقة نوبل طنجة

السجل التجاري عدد : 5575

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بطنجة)

1988،)املسجل) بتاريخ فاتح ديسمبر)

ديسمبر) (2 بتاريخ) املدينة  بنفس 

عدد) باإلستخالص  اآلمر  (،1988

7975،)كناش الحسابات)8222أ15،)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون  أعد 

مميزاتها) أهم  محدودة  مسؤولية 

كالتالي):

التسمية):)بامبينوص ش.م.م.

سواء) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب أو بالخارج إلى):

والبيع) والشراء) الصناعة 

والكراء) والتصدير  واإلستيراد 

والعالمات) األسماء) واستغالل 

جميع) تحت  واإلختراعات  التجارية 

واآلآلت) املعدات  وجميع  أشكالها،)

واآلليات وامللحقات كيفما كانت والتي)

بصفة) سواء) بالخياطة  عالقة  لها 

مباشرة أو غير مباشرة سواء)لحسابها)

أو لحساب الغير باملغرب والخارج.

واإلستيراد) والتجارة  الصناعة 

والتصدير لجميع املواد املخيطة.

الخياطة) وحدات  استغالل 

للرجال والنساء.

التجارية) العمليات  جميع 

واملنقولة) واملالية  والصناعية 

مباشرة) بصفة  املرتبطة  والعقارية 

اإلجتماعي) بالهدف  مباشرة  غير  أو 

واملشابهة أو املرتبطة به.

املقر اإلجتماعي):)إقامة شالة)19،)

زنقة نوبل طنجة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

:)حدد رأ2 مال الشركة) رأسمال)
إلى) مجزأ  درهم  (100.000 مبلغ) في 
 100 إجتماعية سوم) حصة  (1.000
اكتتابها) تم  الواحدة  للحصة  درهم 
قيمتها) مجموع  وتسديد  باملال  كلها 
الشركاء) طرف  من  اإلكتتاب  عند 

اآلتية أسمائهم.)
فتح) املطيري  السيد  (: الشركاء)
سوم) إجتماعية  حصة  (500 محمد)

100)درهم للحصة الواحدة.
 500 السيد بن عبد اإلله محمد)
درهم) (100 سوم) إجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة.
املجموع):)1.000)حصة إجتماعية.
:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)
محدودة من طرف السيدين املطيري)

فتح محمد وبن عبد اإلله محمد.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
األرباح) من  تخصم  (: األرباح)
الصافية)%5)لإلدخار القانوني والباقي)
حسب قرار الجمعية العامة للشركاء.
بكتابة) القانوني  اإليدع  تم  ولقد 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة يوم فاتح فبراير)1989.
)بمثابة مقتطف وبيان

املسيرين

532 P

بامبينوص
ش.م.م

BAMBINOS SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : إقامة شالة 19، 

زنقة نوبل طنجة
السجل التجاري عدد : 5575

قرار الشركاء
تعيين مسير جديد

الشركة) شركاء) قرار  بمقت�سى 
املسماة)) املحدودة  املسؤولية  ذات 
 20 في) املؤرخ  ش.م.م،) بامبينوص 

أبريل)1989)تقرر):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 
فتح) املطيري  السيد  فوت  حيث 
 250 محمد للسيد الزوين نورالدين)
درهم) (100 سوم) إجتماعية  حصة 
للحصة الواحدة وفوت السيد عبد)
إجتماعية) حصة  (50 محمد) اإلله 
الواحدة) للحصة  درهم  (100 سوم)
للسيد بن شهيدة فتحي و200)حصة)
درهم للحصة) (100 إجتماعية سوم)
فضيلة،) امللياني  للسيدة  الواحدة 
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  وذلك 
(،1989 أبريل) (20 بتاريخ) بطنجة 
 25 بتاريخ) املدينة  بنفس  املسجل 
أبريل)1989،)األمر باإلستخالص عدد)
2707،)كناش الحسابات)2318/أ15.
تعيين السيدين الزوين نورالدين)
وبن شهيدة فتحي كمسيرين جديدين.
وبالتالي أصبحت الشركة تدار من)

طرف السادة):
)املطيري فتح محمد.

)عبد اإلله محمد.
)الزوين نورالدين.

كمسيرين) فتحي  شهيدة  وبن  (
للشركة.

من) و16) (8،6 الفصول) تغيير 
القانون األسا�سي للشركة باملناسبة.

بكتابة) القانوني  اإليدع  تم  ولقد 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة بتاريخ)17)ماي)1989.
بمثابة مقتطف وبيان

املسيرين

533 P

بامبينوص
ش.م.م

BAMBINOS SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : إقامة شالة 19، 

زنقة نوبل طنجة
السجل التجاري عدد : 5575

قرار الشركاء
تعيين مسير جديد

إن الجمعية العامة الغير العادية)
املسؤولية) ذات  الشركة  لشركاء)
املحدودة املساة بامبينوص ش.م.م،)
املنعقدة بتاريخ)6)سبتمبر)1990،)قد)

قررت):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 
الزوين) السيدين  فوت  حيث 
والسيدة) فتحي  بنشهيدة  نورالدين،)
حصصهم) مجموع  فضيلة  امللياني 
بامبينوص) شركة  في  اإلجتماعية 
الفقيهي) السيد  لفائدة  ش.م.م 
كريمة) والسيدة  مصطفى  الحو�سي 
250)حصة إجتماعية) الرامي حسب)
لكل واحد منها،)وذلك بمقت�سى عقد)
ومسجل) التوقيعات  مصادق  عرفي 
(،1989 سبتمبر) (7 بتاريخ) بطنجة 
كناش) (،6668 باإلستخالص) األمر 

الحسابات)5125/أ15.
قبول استقالة املسيرين السيدين)

الزوين نورالدين،)وبنشهيدة فتحي.
تعيين السادة املطيري فتح محمد)
والفقيهي) محمد  اإلله  عبد  وبن 
الرامي) والسيدة  مصطفى  الحو�سي 

كريمة كمسيرين للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليدع  تم  ولقد 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة بتاريخ)10)أكتوبر)1990.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

534 P

بامبينوص
ش.م.م

BAMBINOS SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : إقامة شالة 19، 

زنقة نوبل طنجة
السجل التجاري عدد : 5575

قرار الشركاء
تعيين مسير جديد

إن الجمعية العامة الغير العادية)
املسؤولية) ذات  الشركة  لشركاء)
املحدودة املساة بامبينوص ش.م.م،)
املنعقدة بتاريخ)6)سبتمبر)1990،)قد)

قررت):
املطيري) السيد  استقالة  قبول 
محمد،) اإلله  عبد  بن  محمد،) فتح 
الفقيهي الحو�سي مصطفى والسيدة)
الرامي كريمة من مهامهم كمسيرين)

للشركة.
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تعيين السيد بن عبد اإلله محمد)
غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
القانون) من  (6 الفصل) تغيير 

األسا�سي للشركة باملناسبة).
بكتابة) القانوني  اإليدع  تم  ولقد 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة بتاريخ)10)أكتوبر)1990.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

535 P

بامبينوص
ش.م.م

BAMBINOS SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : إقامة شالة 19، 

زنقة نوبل طنجة
السجل التجاري عدد : 5575

قرار الشركاء
تعيين مسيرين

إن الجمعية العامة الغير العادية)
املسؤولية) ذات  الشركة  لشركاء)
املحدودة املساة بامبينوص ش.م.م،)
(،1990 سبتمبر) (17 بتاريخ) املنعقدة 

قد قررت):
السيدين) تفويت  على  املصادقة 
وبن عبد اإلله) املطيري فتح محمد،)
الفقيهي) السيد  لفائدة  محمد 
حصة) (500 ل) أحمد  الحو�سي 
درهم للحصة) (100 إجتماعية سوم)
الواحدة التي كانا يملكانها في شركة)
عقد) بمقت�سى  وذلك  بامبينوش،)
عرفي محرر بطنجة بتاريخ)17)سبتمبر)
املسجل بنفس املدينة بتاريخ) (1990
10)أكتوبر)1990،)األمر باإلستخالص)
1326،)كناش الحسابات)5722/أ15.
وبالتالي أصبحت الحصص املكونة)
رأسمال الشركة وقدره)1.000)حصة)

مقسمة كالتالي):
 250 الفقيهي الحو�سي مصطفى)

حصة.
الرامي كريمة)250)حصة.

 500 أحمد) الحو�سي  الفقيهي 
حصة.

املجموع):)1.000)حصة.

الوحيد) املسير  استقالة  قبول 

للشركة السيد بن عبد اإلله محمد.

الحو�سي) الفقيهي  السيد  تعيين 

أحمد كمسير وحيد للشركة وملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليدع  تم  ولقد 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة بتاريخ)10)أكتوبر)1990.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

536 P

بامبينوص
ش.م.م

BAMBINOS SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 1.000.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة شالة 19، 

زنقة نوبل طنجة

السجل التجاري عدد : 5575

الزيادة في رأسمال الشركة
تحويل ا لشركة ذات مسؤولية 

محدودة إلى شركة مساهمة
إن الجمعية العامة الغير العادية)

املسؤولية) ذات  الشركة  لشركاء)

املحدودة املساة بامبينوص ش.م.م،)

قد) (،1991 ماي) (27 املنعقدة بتاريخ)

قررت):

من) الشركة  رأسمال  رفع 

100.000درهم إلى)1.000.000)درهم)

جديدة) حصة  (900 بإحداث) وذلك 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 سوم)

مجموع) وتسديد  كلهما  اكتتابها  تم 

من) و8) (7 الفصل) وتغيير  قيمتها،)

القانون األسا�سي للشركة باملناسبة.

للشركة)) القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
دون) من  وذلك  مساهمة  شركة  إلى 

مع) جديد،) معنوي  إحداث شخص 

نفس) التسمية،) بنفس  اإلحتفاض 

الهدف،)نفس املقر اإلجتماعي،)نفس)

املدة ونفس را2 املال.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املحرر) الجديد  شكلها  في  للشركة 

بطنحة) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

عن) واإلعالن  (1191 ماي) (27 في)

شركة) من  للشركة  النهائي  التحويل 

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

مساهمة).

للشركة) وحيد  كمتصرف  تعيين 

السيد الفقيهي) وملدة ستة سنوات،)

الحو�سي أحمد.

تعيين مراقب للحسابات.

بكتابة) القانوني  اإليدع  تم  ولقد 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة بتاريخ)30)ماي)1991.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

537 P

بامبينوص
ش.م.م

BAMBINOS SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 1.000.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة شالة 19، 

زنقة نوبل طنجة

السجل التجاري عدد : 5575

تحويل الشركة من شركة مساهمة 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إن الجمعية العامة الغير العادية)

املساة) األسهمية  الشركة  ملساهمي 

بتاريخ) املنعقدة  بامبينوص ش.م.م،)

15)ديسمبر)2020،)قد قررت):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات) من شركة مساهمة 
دون) من  وذلك  محدودة  مسؤولية 

مع) جديد،) معنوي  إحداث شخص 

نفس) التسمية،) بنفس  اإلحتفاظ 

الهدف،)نفس املقر اإلجتماعي،)نفس)

املدة ونفس رأ2 املال.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املحرر) الجديد  شكلها  في  للشركة 

بطنجة) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

واإلعالن عن (2020 ديسمبر) (15 في)

بامبينوص) النهائي لشركة  التحويل  (

إلى شركة ذات) من شركة مساهمة 

مهام) وإنهاء) محدودة  مسؤولية 

السيد) للشركة  الوحيد  املتصرف 

أحمد الفقيهي الحو�سي.

تعيين كمسيرين للشركة وملدة غير)

محدودة السادة:

للبطاقة) الحامل  الوكيلي  عدنان 

.C508035(الوطنية رقم

وسفيان سالمة الحامل للبطاقة)

.K212121(الوطنية رقم

للبطاقة) الحامل  اجاني  وعادل 

.C920899(الوطنية رقم

بكتابة) القانوني  اإليدع  تم  ولقد 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة بتاريخ)26)فبراير)2021)تحت)

رقم)239807.
بمثابة مقتطف وبيان

املسيرين

538 P

ANHS
شركة محدودة املسؤولية

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة 

ANHS

املقر اإلجتماعي : 12 شارع صبري 

بوجمعة الطابق 1 شقة 6 

رقم السجل التجاري : 301723

 بمقت�سى الجمع العام املؤرخ في

شركة) شركاء) قرر  (2021 يناير) (2  

ANHS

نقل املكتب الرئي�سي من)12 شارع 

 6 شقة) (1 الطابق) بوجمعة  صبري 

إلى شارع غاندي شارع) الدارالبيضاء)

مبارك الدكالي القنيطرة.

السنة اإلجتماعي : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

اإليدع) تم  القانوني:) اإليدع 

التجارية) املحكمة  قلم  في  القانوني 

بالدارالبيضاء)تحت رقم)725887.

539 P 
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة رقم)5)رقم)6)املحيط)

الرباط

B.S.F SERVICES  شركة
ENSEIGNES ARTCOF

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : إقامة مونيك 
محل رقم 1 شارع االمير موالي عبد 

هللا هرهورة تمارة
رقم السجل التجاري : 123615 

تمارة
إغالق تصفية الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 B.S.F SERVICES اإلستثنائي لشركة)
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها اإلجتماعي إقامة مونيك محل)
هللا) عبد  موالي  االمير  شارع  (1 رقم)
بالسجل) واملسجلة  تمارة  هرهورة 
/تمارة) (123615 التجاري تحت رقم)

تقرر ما يلي):
إغالق تصفية الشركة.

السيدة) املصفية  ذمة  إبراء)
الحاف�سي فاطنة.

في) القانوني  اإليدع  تم  وقد 
 2 بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية  املحكمة 

مار2)2021)تحت رقم)5095.
للنشر واإلعالن

540 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E(شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم)2)الطابق األول جناح ب الصخيرات

RIAD FES ANDALUCIA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك منفرد
رأسمالها : 10.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 287 شارع محمد 
الخامس شقة 1 الرباط

رقم السجل التجاري : 127277
رفع رأسمال الشركة

 وفتح فرع جديد للشركة 
لشركة) املنفرد  الشريك  قرر 
شركة) (RIAD FES ANDALUCIA
ذات مسؤولية محدودة وذات شريك)
منفرد مقرها اإلجتماعي  287 شارع 
الرباط   1 شقة  الخامس  محمد 
واملسجلة في السجل التجاري تحت 

رقم 127277 ما يلي :

رفع رأسمال الشركة :
الزيادة  املنفرد  الشريك  قرر 
بقيمة  الشركة  مال  رأ2  في 
780.000.00 درهم ليصبح رأسمال 

الشركة 790.000.00 درهم.
فتح فرع جديد للشركة :

فرع  فتح  املنفرد  الشريك  قرر   
جديد بزنقة اللة امينة واد الفجلين 

بطحة فا2 املدينة.
6 و7 من القانون  تعديل البنود 

األسا�سي للشركة.
في) القانوني  اإليدع  تم  وقد 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
 10)مار2)2021)تحت رقم)111617.

للنشر واإلعالن

541 P

AFRI CONSULT

 INNOVATION PROCESS
CONTROL

SARL
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 100.000 درهم

تكنوبارك، طريق النواصر ط.ت 112 
جانب الطريق الثالثية 1029 عين 

الشق الدارالبيضاء
2.ت بالدارالبيضاء 

تحت رقم 198651
بموجب جمع عام مختلط مؤرخ)
الشركاء) وافق  (،2021 يناير) (7 في)
 HIGHTECH على أن،)تكون الشركة)
 PAYMENT SYSTEMS S.A
بالسجل) مقيدة  مساهمة،) شركة 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 
اإلجتماعي) مقرها  والكائن  (77209
 1100 بارك،) نيرشور  بالدارالبيضاء)
معروف،) سيدي  القد2،) محج 
يلي:) بما  أذنوا  كما  جديدة  شريكة 
التابعة) الحصص  جميع  تفويت 
السيد) قبل  من  املمسوكة  للشركة 
 ABDELALI(عبد العالي كموني بلغيتي
 960 أي) (،KAMOUNI BELGHITI

حصة.
التابعة) الحصص  جميع  تفويت 
السيد) قبل  من  املمسوكة  للشركة 
NASRI- بلغيتي) كموني  الدين  نصر 
(، (EDDINE KAMOUNI BELGHITI

أي)20)حصة.

لفائدة هذه الشركة).
كما قاموا كذلك بمعاينة استقالة)
بلغيتي) كموني  العالي  عبد  السيد 
 ABDELALI KAMOUNI BELGHITI
من مهامه كمسير بنفس التاريخ،)قام)
إنجاز) بعد  أعاله،) املذكور  الشريك 

التفويتات املذكورة أعاله بما يلي):
معاينة جمع كل الحصص التابعة)

للشركة بين يديها.
تعيين بصفة مسير جديد ملدة غير)
علوي) السالم  عبد  لسيد  محدودة،)
 ABDESSELAM ALAOUI سماعيلي)
 1963 يونيو) (18 املزداد في) (،SMAILI
بإقامة) والساكن  أصيلة  بطنجة 
رقم) فيال  (TERRASSES OCEANS
11B)شارع عبد الهادي بوطالب ح.ح)

بالدارالبيضاء.
بتالزم،) األسا�سي  النظام  تحيين 
األسا�سي) النظام  على  واملوافقة 

املحين.
تم إنجاز اإليداع القانوني لهذين)
باملحكمة) ( الضبط) بكتابة  العقدين 
فاتح) في  بالدارالبيضاء) التجارية 
(،767927 رقم) تحت  (2021 مار2)
وتم تعديل السجل التجاري في نفس)

اليوم.
عن إعالن

املسير

542 P

AFRI CONSULT 

PERSEI
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : كازا مارينا بيزنيس 
سانتر تور كريسطال 1، الطابق 10، 

شارع املوحدين الدارالبيضاء
املقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 

285593
تقييد تأسي�سي

في مؤرخ  عرفي  عقد   حسب 
2017،)تم تأسيس شركة)  13)مار2)
 PERSEI ( محدودة املسؤولية مسماة)

املتوفرة على املميزات التالية):)

.PERSEI(:(تسمية الشركة

الرأسمال):)100.000)درهما نقدا.

الشريكان):

السيدة آن بول إيليزابيت صافونا)

 ANNE PAULE ELISABETH

الحزام) بشارع  الساكنة  (،SAVONA

أنفا) إقامة الكوت،) (،27 رقم) الكبير 

الدارالبيضاء.

 AMINE طهراوي) أمين  السيد 

TEHRAOUI،)الساكن بشارع الحزام)

أنفا) إقامة الكوت،) (،27 رقم) الكبير 

الدارالبيضاء.

كازا مارينا بيزنيس) (: مقر الشركة)

(،10 1،)الطابق) سانتر تور كريسطال)

شارع املوحدين الدارالبيضاء.

توزيع الرأسمال):)

 500 صافونا) إيليزابيت  بول  آن 

حصة)50.000)درهم.

أمين طهراوي)500)حصة)50.000 

درهم.

حصة) (1.000 (: مجموعه) ما  أي 

100.000)درهم.

الغرض األسا�سي):

سواء) الشركة  غرض  يهدف 

باملغرب أو دوليا،)لحسابها أو لحساب)

األغيار،)بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

إلى تقديم الخدمات التالية):

استشارة وإنجاز جميع العمليات)

الهندسة املالية،)الوساطة والتمثيل.

املالية،) اإلستراتجية،) اإلستشارة 

التقنية والقانونية لجميع العمليات)

اإلنمائية،)اإلستثمارية والتوسيعية.

إنجاز) استشارة،) إعداد،) دراسة،)

اإلستثمارات) أو  التوظيفات  جميع 

وكذا جميع املشاريع اإلقتصادية بما)

فيها كل قطاعات األنشطة.

العمليات) جميع  العموم،) وعلى 

املالية،)التجارية،)الصناعية،)املنقولة)

بكيفية) ترتبط  التي  العقارية  أو 

مباشرة أوغير مباشرة بغرض الشركة)

أو من شأنها أن تيسر توسيعها.

املدة:)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
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املسير وصالحيات التوقيع):

إيليزابيت) بول  آن  السيدة  إن 

صافونا والسيد أمين طهراوي املشار)

إليهما أعاله يمارسان التسيير املشترك)

للشركة خالل مدة غير محدودة.

الصالحيات) منهما  واحد  لكل 

الواسعة املدى لتمثيل الشركة.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 

285593،)بتاريخ)12يناير)2021.

واإليداع) التسجيل  إنجاز  تم 

الجهوي)) املركز  قبل  من  القانوني 

لإلستثمارات بالدارالبيضاء.
عن إعالن)

املسير

543 P

 CENTRE AFRICAIN DE

FORMATION

SARL

RC : 406203

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي : 12 زنقة 

3 صبري بوجمعة الطابق األول 

الشقة رقم 6 الدارالبيضاء املغرب

قفل تصفية للشركة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

769372

مار2) (2 بمقت�سى قرار املؤرخ في)

2021)تقرر حل شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

3)صبري) زنقة) (12 ( مقرها اإلجتماعي)

رقم) الشقة  األول  الطابق  بوجمعة 

أن) نتيجة  املغرب،) الدارالبيضاء) (6

الشركة لم تتمكن من))تحقيق الهدف)

الذي أسست من أجله.

الدين) صفاء) السيد  وعين 

باملكنا�سي وعنوانه))ا()5،)زنقة)23)حي)

املسجد الدارالبيصاء.

كمصفي للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)2)مار2)2021.

باملحكمة) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

 10)مار2)2021 .

544 P

SEECHANGE

SARL

RC : 405995

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي : 12 زنقة 

3 صبري بوجمعة الطابق األول 

الشقة رقم 6 الدارالبيضاء املغرب

قفل  التصفية للشركة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

769372

مار2) (2 بمقت�سى قرار املؤرخ في)

2021)تقرر حل شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

صبري) (3 زنقة) (12 مقرها اإلجتماعي)

رقم) الشقة  األول  الطابق  بوجمعة 

أن) نتيجة  املغرب،) الدارالبيضاء) (6

الشركة لم تتمكن من))تحقيق الهدف)

الذي أسست من أجله.

صفير) حسناء) السيدة  وعينت 

23)حي املسجد) زنقة) (،5 )ا() وعنوانها)

الدارالبيضاء.

كمصفي للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)2)مار2)2021.

باملحكمة) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

 10)مار2)2021 .

545 P

مكتب األستاذ حبيب محمد
موثق

زاوية شارع املورابطين شارع زياني عمارة بدر)
الطابق األول وجدة)

الهاتف):)036.68.26.28
فاكس):)036.70.07.18

NORD-EST INDUSTRIE
S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE
هبة وتفويت حصص إجتماعية

وتحويل شكل الشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 
وحيد

لتفويت) رسمي  عقد  بمقت�سى 
تلقاه األستاذ) الحصص اإلجتماعية 
 6 حبيب محمد موثق بوجدة بتاريخ)
شاذلي) السيدة  فوتت  (2012 يوميو)
حفصة) حو�سي  اآلنسة  حنان،)
حصة) خلود،261) حو�سي  واآلنسة 
درهما) (100.00 بقيمة) إجتماعية 
في) يملكونها  والتي  الواحدة  للحصة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
 NORD-EST INDUSTRIE واملسماة)
 100.000.00 رأسمالها) (S.A.R.L
اإلجتماعي) مقرها  والكائن  درهما 
 II ( البستان) الصناعي  الحي  بوجدة،)
حو�سي) السيد  لفائدة  (،I 38 رقم)

البشير.
الحصص) لهبة  رسمي  عقد 
حبيب) األستاذ  تلقاه  اإلجتماعية 
يونيو) (6 محمد موثق بوجدة بتاريخ)
2012)وهب كل من السيدات حو�سي)
حو�سي) فاطمة،) حو�سي  جميلة،)
مريم،)حو�سي خديجة،)عاللي عائشة)
حصة) (396 جمال) حو�سي  والسيد 
100)درهم للحصة) إجتماعية بقيمة)
لشركة) في  يملكونها  والتي  الواحدة 
املذكورة أعاله لفائدة السيد حو�سي)

البشير.
العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد   العادي 
نسخة) وضعت  (،2012 يونيو) (6
أصلية من محضره بمكتب األستاذ)
حبيب محمد موثق بوجدة،)في نفس)

اليوم،)تقرر ما يلي):

من شركة) ( تحويل إطار الشركة)

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد.

حو�سي) السيد  على  الحفاظ 

البشير كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
الفصول) تغيير  لذلك  تبعا  تم 

6،1 7،)و16)من القوانين التنظيمية)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بوجدة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو) (27 بتاريخ) (1773 عدد) تحت 

.2012
للخالصة واإلشارة

األستاذ حبيب محمد

546 P

شركة يافتيم تراف ترانس
 SOCIETE CONSULTING

YAFATIM TRAVTRANS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : دوار ايت مولي 
زايدة ميدلت

تأسيس
رقم السجل التجاري 2653 ميدلت

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

التأسي�سي بتاريخ)15)يوليو)2020)ثم)

إحداث النظام األسا�سي لشركة ذات)

املواصفات التالية):

تراف) يافتيم  شركة  (: التسمية)

 SOCIETE CONSULTINGترانس

.YAFATIM TRAVTRANS SARL

الهدف):)

البضائع) نقل  املختلفة  األشغال 

لحساب الغير.

الرأسمال):)100000.00)درهم.

الشركاء):

الجرموني) ياسين  السيد 

50000.00)درهم.

 50000.00 خليفي فاطم الزهراء)

درهم.
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:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ياسين الجرموني.

مولي  ايت  دوار   : اإلجتماعي) املقر 
زايدة ميدلت.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

املحكمة اإلبتدائية بمديلت بتاريخ)23 

فبراير)2021)تحت عدد)2021/59.
ملخص قصد النشر

املسير

546Pمكرر

ADN TRADER
بالجريدة) وقع  خطأ  استدرك 

بتاريخ (5655 عدد)  الرسمية 

 )3)شعبان)1222)()املوافق))17)مار2)

. 2021

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

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

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

 AND TRADER (: عن) عوضا 

.SARL

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

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

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

.ADN TRADER SARL(:(يقرأ

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

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

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

الباقي بدون تغيير.

547 P

PANORAMA ART CONCEPT
SARL AU

تأسيس
املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 

قد) فبراير2021) (2 بتاريخ) بالرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة من شريك وحيد مواصفتها)

كالتالي):

 PANORAMA ART (: التسمية)

.CONCEPT SARL AU

الهدف اإلجتماعي):

وكالة لإلشهار واألشغال املتنوعة) (

في البناء.

15)زنقة واد زيز) (: املقر اإلجتماعي)

رقم)1)أكدال الرباط.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

في) للشركة  اإلجتماعي  الرأسمال 

100.000.00)درهم موزع على)1000 

حصة))100)درهم لكل حصة موزعة)

على الشريك الوحيد السيد حافظي)

موالي أمين.

عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)

اإلجتماعي ملدة غير محددة) اإلمضاء)

إلى السيد حافظي موالي أمين.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

 2)مار2)2021)تحت عدد)111251.

547Pمكرر

DIAMANDA PALACE
S.A.R.L

77 الطابق األر�سي حي األندلس 

شارع عبد الرحيم بوعبيد سال

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي محرربتاريخ)

واملسجل بمصلحة) (2021 فبراير) (18

التسجيل في الرباط بتاريخ)22)فبراير)

2021)تحت رقم)2021/6382.

وفاة السيد العزوزي عبد))الرحيم)

بتاريخ)12)يونيو)2020.

شركة) في  املساهمون  قرر 

.DIAMANDA PALACE S.A.R.L

اإلمضاء:)) وسلطة  الشركة  تسيير 

السيد) تسمية  املساهمون  قرر 

مع) للشركة  كمسير  لطفي  العزوزي 

جميع) على  اإلمضاء) سلطة  تخويله 

الوثائق والشيكات املتعلقة بالشركة)

ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة اإلبتدائية ملدينة)

سال))بتاريخ)8)مار2)2021)تحت عدد)

.36158

548 P

 CAKES AND SWEETS BY

OUM ARIJ
S.A.R.L AU

 العنوان : متجر 61 شارع احمد 

بلفريج حي النهضة سال

تغيير املقر
بمقت�سى عقد عرفي محرر بسال)

واملسجل) (2018 ديسمبر) (22 بتاريخ)

في بالرباط  التسجيل   بمصلحة 

 1066 رقم) تحت  (2019 يناير) (9  

في شركة) الوحيدة  املساهمة  قررت 

 CAKES AND SWEETS BY OUM

.ARIJ S.A.R.L AU

إلى متجر)) (: تغيير املقر اإلجتماعي)

النهضة) حي  بلفريج  احمد  شارع  (61

سال.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة اإلبتدائية ملدينة)

بسال))تحت رقم)36155.

549 P

VITADEC
شركة في طور التصفية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد 
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر الرئي�سي : املنطقة الصناعية 

لكزناية تجزئة رقم 252 املنطقة 

الصناعية كزناية 90000 طنجة 

بوخالف

سجل تجاري رقم 555 طنجة

غلق التصفية
العادي) الغير  العام  الجمع  إن   

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

 VITADEC املسماة) وحيد  بشريك 

املنعقد بتاريخ)17)مار2)2020)قد):

النهائية) الحسابات  تصفية  أثبت 

للتصفية.

تحفظ) ودون  نهائي  إبراء) منح 

للمصفي السيد عبد املغيث بوعياد.

أثبت اإلغالق النهائي للشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

.VITADEC

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بطنجة)) ( الضبط)

رقم) تحت  (2020 يوليو) (23 بتاريخ)

.232703
للخالصة والنشر

املصفي

550 P

IBTISAM BUILDING

SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

ديسمبر) (9 يوم) املنعقد  اإلستثنائي 

بالصفات) شركة  تأسيس  (2020

التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 IBTISAM (: اإلجتماعي) اللقب 

.BUILDING

درهم) (100.000.00 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100درهم للحصة الواحدة).

 90 رقم) عمارة  (: اإلجتماعي) املقر 

الرحمان) عبد  موالي  زنقة  (5 شقة)

خربيكة.

موضوع الشركة):)

منعش عقاري.

مقاول أعمال البناء).

التجارة.

يعود تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد منتصر نبيل.

الشركاء):

منتصر نبيل)1000حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية))شهر ديسمبر).

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

رقم تحت  ( بخريبكة)  اإلبتدائية 

 5)بتاريخ)2)يناير)2021.

السجل التجاري رقم)6771.

551 P
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MANAR SOLUTIONS
SARL AU

ش.م.م.ش.و
تأسيس

العام) الجمع  بمقت�سى  تم 
يناير) (13 يوم) املنعقد  اإلستثنائي 
بالصفات) شركة  تأسيس  (2021

التالية):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
 MANAR (: اإلجتماعي) اللقب 

.SOLUTIONS
1.000.000.00)درهم) (: الرأسمال)
محررة) درهم  (250.000.00 فيها)
حصة من فئة) (10000 موزعة على)

100درهم للحصة الواحدة).
رقم) الشقة  (: اإلجتماعي) املقر 
عبد) موالي  زنقة  (90 بالعمارة) (5

الرحمان))خربيكة.
موضوع الشركة):)

منعش عقري.
مقاول أعمال البناء)والتجارة.

يعود تسيير الشركة إلى) (: التسيير)
السيد املنزيل املعطي.

الشركاء):
السيد املنزيل املعطي)1000حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية))شهر ديسمبر).
املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
رقم) تحت  ( بخريبكة) إلبتدائية 

2021/50)بتاريخ)2)فبراير)2021.
والسجل التجاري رقم)6837.

552 P

WIFAK SERVICES
 SARL

ش.م.م.ش.و
تأسيس

العام) الجمع  بمقت�سى  تم 
ديسمبر) (16 اإلستثنائي املنعقد يوم)
بالصفات) شركة  تأسيس  (2010

التالية):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 WIFAK (: اإلجتماعي) اللقب 

.SERVICES

درهم) (100.000.00 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100درهم للحصة الواحدة).

املقر اإلجتماعي):)الرقم)7)بلوك ب)

شارع الروداني))خربيكة.

موضوع الشركة):)

مطعم.

منعش عقاري.

يعود تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد يسناوي صالح الدين.

الشركاء):

الدين) صالح  يسناوي  السيد 

1000حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية))شهر ديسمبر).

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

رقم) تحت  ( بخريبكة) اإلبتدائية 

53/2011)بتاريخ فاتح مار2)2011.

والسجل التجاري رقم)1993.

553 P

E.Y SERVICES AUTO
ش.م.م

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

فبراير) (11 يوم) املنعقد  اإلستثنائي 

2015)تعديل ما يلي):

للشركة)) ( اإلجتماعي) املقر  تحويل 

إلى) خريبكة  الحمراء) تجزئة  (78 من)

عبدون) أوالد  البساتين  تجزئة  (18

خربيكة.

بإضافة) الشركة  نشاط  تعديل 

غسل السيارات.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

رقم) تحت  ( بخريبكة) اإلبتدائية 

2015/76)بتاريخ فاتح أبريل)2015.

السجل التجاري رقم)3999.

554 P

 STE DES ETUDES

 D’EDUCATION ET DE

FORMATION PRIVE

SARL

تعديل
العام) الجمع  بمقت�سى  تم 

يوليو) (19 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2019)تعديل ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

 3 رقم) بالعمارة  الكائن  العنوان  الى 

ابن) زنقة  (6 رقم) الشقة  (3 الطابق)

خلدون زاوية شارع ابراهيم الروداني)

خريبكة.

بمقدار) الشركة  راسمال  زيادة 

الى) ليرتفع  درهم  (1.700.000

1.800.000)درهم بمساهمة الشركاء)

بارض عارية بخريبكة مسجلة بالرسم)

العقاري رقم)18/95619.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 1251 االبتدائية بخريبكة تحت رقم)

السجل) (،2019 سبتمبر) (11 بتاريخ)

التجاري رقم)5931.

555 P

STE ECOSYSTEME AGRO-

ANIMAL DU GHARB

SARL

تم الجمع العام االستثنائي بتاريخ)

20)يناير)2021)قد تم):

تعيين مسير جديد السيد بوعاد)

عبد الرحمان.

محمد) الصديق  السيد  استقالة 

من منصب املسير.

بمكتب) القانوني  االيداع  تم 

التابع) التجاري  بالسجل  الضبط 

للمحكمة االبتدائية بالقنيطرة))تحت)

رقم)57921.
بمثابة مقتطف وبيان

556 P

 STE TANYATHAI MASSAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) تم انشاء) (2020 ديسمبر) (2  

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

مميزاتها) وحيد  بشريك  محدودة 

كالتالي):

 STE TANTHAI (: التسمية)

.MASSAGE SARL AU

الهدف)):)قاعة العناية والتجميل،)

.SPA(قاعة حمام

مواد) وتجارة  واستيراد  تصدير 

التجميل.
 100.000 راسمالها) (: الراسمال)

درهم.
الشركاء):)تانيا بونبا فونغجينارنون)

...... 100.000)درهم.

السيدة) الشركة  يسير  (: التسيير)

جنسيتها) فونغجينارنون  بونبا  تانيا 

غير) ملدة  شريكة  مسيرة  تايالندية 

محدودة.
املقر االجتماعي):)3)املركز التجاري)

ابن سينا الطابق االول أكدال الرباط.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (150025 رقم) تحت   بالرباط 

8)مار2)2021.

557 P

STE COUP D›MAIN
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري رقم : 135393

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

يناير) (12 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

2021)الحل املسبق للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

مار2) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)111701.

558 P
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STE  NEW WAY PRO
 SARL

راسمالها : 100.000 درهم
السجل التجاري رقم : 137903

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
سبتمبر) (28 للشركة واملنعقد بتاريخ)

2020)الحل النهائي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
مار2) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)111632.
559 P

STE MAIDI DENTAL
SARL

بعد عقد الجمع العام غير العادي)
(،2021 يناير) (29 بتاريخ) للشركة 

املوجودة باملقر التالي):
الرشاد) حي  (1 رقم) (78 بزنقة)

الرباط.
(: االجتماعية) الحصص  بيع 
حصة) (50 السيد أنس معيدي يبيع)
 MAIDI اجتماعية تمتلكها بالشركة)

DENTALE)للسيدة لطيفة معيدي.
:)تم تغيير) تغيير العنوان التجاري)
 9 العنوان التجاري للشركة من رقم)
22)جنان النهضة الرباط) عمارة رقم)
الى زنقة)78)رقم)1)حي الرشاد الرباط.
تغيير) تم  القانوني:) الشكل  تغيير 
القانوني للشركة من شركة) الشكل 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
مسؤولية) ذات  شركة  الى  وحيد 

محدودة.
بامللف) القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

111599)بتاريخ)9)مار2)2021.
560 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
CREMERIE OUIAM

شركة ذات مسؤولية محدودة
العام) املجمع  محضر  ( بمقت�سى)
 2020 نونبر) (2 غير العادي املؤرخ في)
 200.000 مساهموا شركة راسمالها)
بمدينة) االجتماعي  مقرها  درهم،)
النور) شارع  (9 رقم) ج  بلوك  الرباط 

القامرة قرروا ما يلي):

السيد لكريم) (: ( تفويت الحصص)

حصة) (800 فوت) الرحمان  عبد 

200)حصة) لسيد لكريم عمر وفوت)

جميع) وحملوا  امحمد  لكريم  لسيد 

 1000 وحقوق) العادية  الضمانات 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة التي)

التفويت) وهذا  الشركة  في  بحوزتهم 

انفق عليه بقدر)100.000)درهم.

 1000 السيد حجاج محمد فوت)

وحمل) امحمد  لكريم  لسيد  حصة 
وحقوق) العادية  الضمانات  جميع 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

الشركة) في  بحوزتهم  التي  للحصة 

بقدر) عليه  انفق  التفويت  وهذا 

100.000)درهم.

استقالة املسيرين االولين للشركة:)

السيد لكريم عبد الرحمان والسيد)

حجاج محمد.

(: للشركة) جديد  مسير  تعيين 

السيد لكريم امحمد.

تعديل قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2020 ديسمبر) (16 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)6262.

561 P

AGIN

COMPTABLE AGREE

STE  G3D
SARL

بتاريخ)23)فبراير)2021،)تم انعقاد)

لشركة) العادي  الغير  العام  الجمع 

القرارات) اتخاذ  وتم  (G3D SARL

التالية):

تزكية تفكيك الشركة.

قراءة وتزكية قرار التفكيك.

تزكية حسابات التفكيك.

تبرئة ذمة املصفي.

وقد تم االيداع القانوني للشركة)

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

 9)مار2)2021،)تحت رقم)11565.

562 P

STE PHATHERA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تاسيس شركة) (،2021 مار2) (3  
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالتالي):
.PHATHERA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
انتاج وتسويق املنتجات) (: الهدف)

الصيدالنية.
االسرة) اقامة  (: االجتماعي) املقر 
سال) (3 رقم) ج  عمارة  تعاونية سحر 

الجديدة سال.
 100.000 (: الشركة) راسمال 

درهم.
 1000 (... السيد مصطفى سراخ)

حصة.
املدة):)99)سنة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
لبطاقة) الحامل  سراخ  مصطفى 
 Z97958 رقم) الوطينة  التعريف 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بسال) االبتدائية  للمحكمة  التجاري 
رقم) تحت  (،2021 مار2) (11 بتاريخ)

.33121
563 P

STE CAFE TINMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2021 فبراير) (9 بتاريخ) الرباط 
تم تاسيس الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة.
مقهى وقاعة) (: الهدف االجتماعي)

شاي ومطعم.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 500 زيدان) بن  رشيد  السيد 

حصة.

العلوي) اسماعيل  موالي  السيد 

500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

(،19 عمارة) (: االجتماعي) مقرها 

محل رقم)1،)حي املسيرة)2)تمارة.

املسير):)السيد رشيد بن زيدان.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 5062 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)25)فبراير)2021،)رقم السجل)

التجاري)132181.

564 P

STE VILLA LPE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 3.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : مركز االعمال 

منارة مكتب رقم 15 زنقة عبد هللا 

بن ياسين مراكش

اسنتقالة املسير وتعيين مسير جديد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مالئمة القانون االسا�سي
الشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 

املنعقد) للشركة  االستثنائي  الوحيد 

يوم)9)فبراير)2021)قرر ما يلي):

مسير) وتعيين  املسير  استقالة 

جديد الشركة):

قرر السيد ايت املؤذن عبد هللا)

تقديم استقالة من منصبه كمسير)

(، (VILLA LPE SARL لشركة) وحيد 

تعيين السيد نور الدين بوناكي كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير مححدة.

تحويل املقر االجتماعي للشركة الى)

الحي) (65 تجزئة رقم) (: العنوان التالي)

الصناعي سيدي غانم مراكش.

قرر) التعديالت  هذا  اثر  وعلى 

مالئمة) للشركة  الوحيد  الشريك 

 VILLA لشركة) االسا�سي  القانون 

.LPEE SARL
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تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بمراكش بتاريخ فاتح مار2)

2021،)تحت رقم)1211133.
ملخص قصد النشر

مراكش

565 P

 STE DE TRAVAUX

 D’INNOVATION

MODERNE STRINOV
رأسمالها : 3.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 168 

حي الوحدة ورزازات

الزيادة في رأسمال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) (2020 ديسمبر) (25 املنعقد يوم)

الجمع العام للشركة ما يلي):

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

من) لرفعه  وذلك  الذكر  السالفة 

 3.600.000 الى) درهم  (3.000.000

درهم.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

مار2) (2 بتاريخ) بورزازات  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)161.
ملخص قصد النشر

566 P

STE SRETRADE
SARL

رأسمالها : 100.000درهم

مقرها االجتماعي : عمارة محطة 

افريقيا مركز تزناخت ورزازات

توسيع الهدف االجتماعي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) (2021 يناير) (21 يوم) املنعقد 

الجمع العام للشركة ما يلي):

توسيع الهدف االجتماعي للشركة)

االنعاش) (: التالية) العملية  الى 

العقاري.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

مار2) (2 بتاريخ) بورزازات  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)158.
ملخص قصد النشر

567 P

STE FAJR SAKAN
SARL

رأسمالها : 100.000درهم
مقرها االجتماعي : حي الصناعي رقم 

82 ورزازات
توسيع الهدف االجتماعي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) (2021 فبراير) (5 يوم) املنعقد 

الجمع العام للشركة ما يلي):
توسيع الهدف االجتماعي للشركة)
الى العملية التالية):)مقاول في اشغال)

البناء)املختلفة.
السجل) في  التغيير  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
(،2021 مار2) (2 بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)229.
ملخص قصد النشر

568 P

 STE  ASSGHMOU
 DE TRAVAUX ET
 D'EQUIPEMENT

SARL
رأسمالها : 810.000درهم

مقرها االجتماعي : شقة رقم 20 
الطابق الثاني شارع محمد الخامس 

برج ياقوت ورزازات
الزيادة في رأسمال الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) (2021 فبراير) (11 يوم) املنعقد 

الجمع العام للشركة ما يلي):
الشركة) رأسمال  في  الزيادة 
من) لرفعه  وذلك  الذكر  السالفة 
 2.000.000 الى) درهم  (810.000

درهم.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
مار2) (2 بتاريخ) بورزازات  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)160.
ملخص قصد النشر

569 P

 STE ALAHYANE DES
TRAVAUX DIVERS

SARL AU
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط) (،2021 مار2) (2 بتاريخ)
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشريك الوحيد.

 STE ALAHYANE DES(:(التسمية
.TRAVAUX DIVERS SARL AU

االعمال) في  مقاول  (: الهدف)
املختلفة للبناء،)بيع مواد البناء.

العنوان التجاري):)اقامة اية بلوك)
9)ابن خلدون عين عتيق) ا/ا ج شقة)

تمارة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درهم مقسمة الى)1000 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

للسيد محمد الحيان.
التسيير):)تم تعيين السيد.)

محمد الحيان مسير الشركة ملدة)
غير محددة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ (132321 رقم) تحت   بتمارة 

 11)مار2)2021.
570 P

STE GRAND DIFFUSION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات مساهم واحد

وفقا ملحضر اجتماع الجمع العام)
فبراير) (8 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
قرر الشريك واملدير الوحيد) (،2021
 GRANDE DIFFUSION لشركة)
قدره) برأسمال  (،SARL AU
لدى) واملسجلة  درهم  (5.000.000
بالدارالبيضاء،) التجارية  املحكمة 

تحت رقم)102221.
طريق) (: االجتماعي) املقر  تغيير 
(،5 رقم) سعاد  ملكية  ميسونيي،)
العنوان) الى  الدارالبيضاء) املعارف 
دار) الوقت،) ابو  شارع  (195 (: التالي)
 2 وتعديل املادة) الخير الدارالبيضاء)

من النظام االسا�سي.
بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة 
مساهمة) درهم  (3.000.000
من) رأسمال  يرتفع  وبذلك  نقدية،)
الى) درهم  (2.000.000 درهم) مليوني 

5.000.000)درهم.

قلم) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
برقم) (،2021 مار2) (9 بتاريخ)

.769253
السيد) (: الوحيد) الشريك واملدير 

منتصر محمد.
571 P

STE 42 PICTURES
شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
مقرها االجتماعي : مكتب رقم 11، 
زنقة مسفوية، حي الطيران الرباط

السجل التجاري رقم : 127219
الجمع) من  قرار  صدور  عقب 
مار2) (3 بتاريخ) االستثنائي  العام 
 5 2020،)تقرر نقل مقر الشركة من)
اكدال) (،20 زنقة الكنزرة شقة رقم)
زنقة) (،11 رقم) مكتب  الى  الرباط،)
ابتداء) الرباط  الطيران  مسفوية حي 

من)3)مار2)2020.
النظام) تعديل  تم  عليه،) وبناء)

االسا�سي على النحو التالي):
زنقة) (5 (: املقر االجتماعي السابق)
اكدال) (،20 رقم) شقة  الكنزرة،)

الرباط.
مكتب) (: الجديد) االجتماعي  املقر 
الطيران) حي  مسفوية  زنقة  (11 رقم)

الرباط.
بالقانون) املرتبط  التحديث 

االسا�سي يخص البند رقم)2.
في) القانوني  االيداع  اجراء) تم 
فبراير) فاتح  بتاريخ  الرباط  محكمة 
بالسجل) (655 رقم) تحت  (،2020
الزمني،)وتحت رقم)110638)بالسجل)

التحليلي.
572 P

 STE SAFOW NEGOCE
SARL

تعديالت بالشركة
 STE SAFOW (: الشركة) اسم 

.NEGOCE SARL
 100 الشركة) حصص  تفويت 
حصة من السيدة فاطمة ازيوار الى)

السيد عادل البومهدي.
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تفويت حصص الشركة)20)حصة)

من السيد ايمن البومهدي))الى السيد)

عادل البومهدي.

 20 الشركة) حصص  تفويت 

حصة من السيدة السعدية الراوية))

الى السيد عادل البومهدي.

لتصبح االن):

عادل البومهدي)...)200)حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك واحد.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط):)110218.

573 P

 STE ALPHAPROPM
SARL AU

تعديالت بالشركة
 STE (: الشركة) اسم 

.ALPHAPROPM SARL AU

 1000 الشركة) حصص  تفويت 

حصة من السيد الهاشمي العالم الى)

السيد الغراوي حميد.

العالم) الهاشمي  السيد  استقالة 

السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  من 

الغراوي حميد مسير جديد للشركة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

(: بالرياط) التجارية  املحكمة  لدى 

.111382

574 P

 STE AMENVIRONNEMENT
 SARL AU

تعديالت بالشركة
 STE (: الشركة) اسم 

 AMENVIRONNEMENT SARL

.AU

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
6)زنقة ضاية عوا الطابق الرابع شقة)
زنقة) (2 الى) الرباط،) اكدال  (16 رقم)

 I بلوك) (17 القطاع) (2 نوباليا االقامة)

حي الرياض الرباط.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

(: بالرياط) التجارية  املحكمة  لدى 

.111380

575 P

 STE TIMTRAV

 SARL

تعديالت بالشركة
 STE TIMTRAV (: الشركة) اسم 

.SARL

 500 الشركة) حصص  تفويت 

حصة من السيد ابراهيم فخري الى)

السيد محمد فخري لتصبح االن):

محمد فخري)1000)حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك واحد.

باملحكمة) القانوني  االيداع 

.2773D(:(التجارية بتمارة

576 P

 STE GOOD SQUARE

 SARL AU

تأسيس شركة
 STE  GOOD (: الشركة) اسم 

.SQUARE SARL AU

شارع) (5 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الطابق) عبادي  حي  االول  الحسن 

االول تمارة.

تاجر استيراد) (: الهدف االجتماعي)

وتصدير.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

 1000 العناية) بوشعيب  مقسمة 

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة.

التسيير):)بوشعيب العناية.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.132287

577 P

 STE QUALITE COUT DELAI

  CONSTRUCTION
 SARL

تأسيس شركة
 STE  QUALITE (: الشركة) اسم 

 COUT DELAI CONSTRUCTION

.SARL

البناء) (: االجتماعي) الهدف 

واالصالحات) املدنية  والهندسة 

املختلفة.
نوباليا) زنقة  (2 (: االجتماعي) املقر 

حي) (1 بلوك) (17 قطاع) (2 تجزئة)

الرياض الرباط.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة كالتالي):

درهم) (100 فئة) من  حصة  (200

للسيدة سارة فرحتي.

درهم) (100 فئة) من  حصة  (600

للسيد محمد هياللي ناجم.

التسيير):)سارة فرحتي.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.150019

578 P

 STE GROUPE TROIS

  INGENIEURS
 SARL

تأسيس شركة
 STE  GROUPE (: الشركة) اسم 

.TROIS INGENIEURS SARL

منعش) (: االجتماعي) الهدف 

عقارات.
نوباليا) زنقة  (2 (: االجتماعي) املقر 

حي) (1 بلوك) (17 قطاع) (2 تجزئة)

الرياض الرباط.
درهم) (90.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة كالتالي):

درهم) (100 فئة) من  حصة  (300

للسيدة مهدي الباني.

درهم) (100 فئة) من  حصة  (300

للسيد انس املهراز.

درهم) (100 فئة) من  حصة  (300

للسيد وديع زملا�سي.

ومهدي) املهراز  انس  (: التسيير)

الباني.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.150017

579 P

STE IMRAN LILISKAN
SARL

 SIEGE :  N°427 RIAD(ISMAILIA 1

TR/E(MAGASIN(N°2 MEKNES

السجل التجاري رقم : 22517.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم.

 2 بمقت�سى عقد استثنائي بتاريخ)

قرر) 2021)من طرف الشركاء) فبراير)

ما يلي):

 200 تفويت) (: حصص) تفويت 

يوسف) من طرف  اجتماعية  حصة 

كموني لفائدة حبابو جواد.

اجتماعية) حصة  (300 تفويت)

من عبد العالي كموني لفائدة حبابو)

جواد.

تفويت)300)حصة اجتماعية من)

حبابو) لفائدة  كموني  اللطيف  عبد 

جواد.

استقالة السيد يوسف كموني مع)

تبرئة ذمته وتعيين السيد حبابو جواد)

كمسير جديد ملدة غير محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

(،6 (،1 قرر الشركاء)تعديل البنود)

االسا�سي) القانون  من  و17) (12 (،7

للشركة.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  االيداع 

 722 رقم) تحت  بمكنا2  التجارية 

بتاريخ)12)فبراير)2021.

580 P

STE LOGISTICS HOFRI
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  قد  (،2020 نونبر) (13

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.
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نقل) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 
البضائع والطرود محليا ودوليا.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
محمد الحفري)...)1000)حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) (117 (: االجتماعي) املقر 

فرحات حشاد القبيبات الرباط.
املسير):)محمد الحفري.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.150137

581 P

STE IMPORTIOM
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم اعداد القانون) (،2021 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):
الشكل القانوني للشركة):)الشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.
القاهرة) شارع  (: االجتماعي) املقر 

اقامة)129)شقة رقم)2)تمارة.
استيراد) (: بايجاز) الشركة  غرض 
املعلوميات) أجهزة  وتصدير 

واملكتبيات.
اجلها) من  تأسست  التي  (: املدة)

الشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):
حصة) (1000 عني) عمر  ( السيد)

بقيمة)100)درهم للحصة.
عين السيد عمر) (: مسير الشركة)
 99 عني املسير الوحيد للشركة ملدة)

سنة.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة)
رقم) تحت  (،2021 مار2) (2 بتاريخ)

.132219
582 P

STE IMALIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2021 فبراير) (2
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
التي) وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي):
 IMALIFE شركة) (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.
الهدف):)مقاول اشغال الكهرباء.

مقاولة االشغال املختلفة.
بيع مواد الكهرباء.

الحبارة) دوار  (: االجتماعي) املقر 
جماعة احد كورت.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها.

مجزأ) درهم  (90.000 (: رأسمال)
درهم) (100 حصة من فئة) (900 الى)
الحري�سي) السيد  اسم  كلها  محررة 

محمد)....)900)حصة.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  محمد  الحري�سي  السيد 
محددة مع جميع الصالحيات لتسيير)

الشركة.
االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)
لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
مشرع) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
(،2021 مار2) (8 بتاريخ) بلقصيري 
التجاري) السجل  (،1891 رقم) تحت 

رقم)515.
583 P

STE LOCATION KENED
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2021 فبراير) (3
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
التي) وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي):

 LOCATION شركة) (: التسمية)
KENED)ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف):)كراء)السيارات.
الحدادين) حي  (: االجتماعي) املقر 

شارع عالل عبد هللا رقم)23)وزان.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
مجزأ) درهم  (100.000 (: رأسمال)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) الى)

محررة كلها في اسم):
)السيد كند ايوب)....)1000)حصة.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)
السيد كند ايوب ملدة غير محددة مع)

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)
لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 مار2) (5 بتاريخ)

2970،)السجل التجاري رقم)1737.
584 P

STE NOZINO
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2021 فبراير) (5
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالي):
 NOZINO شركة) (: التسمية)

ش.م.م.
البضائع،) نقل  مقاول  (: الهدف)
وبيع) وتجزئة  العقاري  االنعاش 

االرا�سي.
مركز عين دريج) (: املقر االجتماعي)

اقليم وزان.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
مجرأ) درهم  (100.000 (: رأسمال)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) الى)
الشكل) على  كلهاوموزعة  محررة 

التالي):

 500 (.... ( )السيد محسن املفضل)

حصة.

(.... ( العالي) الكو�سي عبد  السيد  (

500)حصة.

املجموع).....)1000)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)

والسيد) املفضل  محسن  السيد 

الكو�سي عبد العالي ملدة غير محددة)

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)

لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مار2) (5 بتاريخ)

2971،)السجل التجاري رقم)1739.

585 P

STE JEBR AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  فبراير2021) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

التي) وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي):

 JEBR AGRI شركة) (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف):)تربية وتسمين العجول.

القصيبة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

جماعة امزوفرون))وزان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

مجرأ) درهم  (90.000 (: رأسمال)

درهم) (100 حصة من فئة) (900 الى)

محررة كلها))السيد جبروني عبد االله))

.... 900)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
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:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)

غير) ملدة  االله  عبد  جبروني  السيد 

محددة مع جميع الصالحيات لتسيير)

الشركة.

االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)

لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مار2) (5 بتاريخ)

2969،)السجل التجاري رقم)1735.

586 P

STE REBBAA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير2021) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

التي) وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي):

 REBBAA CASH(التسمية):)شركة

ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف):)

وكالة تحويل االموال،)اداء)الفواتر)

لحساب الغير.

سيدي) مركز  (: االجتماعي) املقر 

بوصبر))وزان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
مجزأ) درهم  (90.000 (: رأسمال)

درهم) (100 حصة من فئة) (900 الى)

(.... ( ( )السيد فريد الرباع) محررة كلها)

900)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)

السيد فريد الرباع ملدة غير محددة)

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)

لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مار2) (10 بتاريخ)

2922،)السجل التجاري رقم)1723.

587 P

STE SOCOCIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  فبراير2021) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

التي) وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي):

 SOCOCIMENT(التسمية):)شركة

ش.م.م بشريك وحيد.

البناء) مواد  بيع  (: الهدف)

لحساب) البضائع  نقل  بالتقسيط،)

الغير ومقاولة االشغال املختلفة.

املقر االجتماعي):)حي العدير تجزئة)

اكرام شارع عبد الخالق طريس رقم)

29)وزان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

مجرأ) درهم  (100.000 (: رأسمال)

100)درهم) 1000)حصة من فئة) الى)

(.... ( السيد عادل غوتي) ( محررة كلها)

1000)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)

السيد عادل غوتي ملدة غير محددة)

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)

لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (22 بتاريخ)

2961،)السجل التجاري رقم)1727.

588 P

STE MARISMO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير2021) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالي):
 MARISMO شركة) (: التسمية)

TRANS)ش.م.م.
الهدف):)مقاول نقل املستخدمين)

ومقاولة االشغال املختلفة.
دوار دار الضبع) (: املقر االجتماعي)

جماعة امزفرون اقليم وزان.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
مجرأ) درهم  (100.000 (: رأسمال)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) الى)
الشكل على  موزعة  كلها   محررة 

)التالي):
 800 (... شرادي) محمد  السيد 

حصة.
 200 (.... ناصري) الزهرة  السيدة 

حصة.
املجموع)..............1000)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)
السيد محمد شرادي ملدة غير محددة)
مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)
لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 مار2) (12 بتاريخ)

2975،)السجل التجاري رقم)1725.
589 P

STE KMAPI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير2021) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالي):

 KAMAPI شركة) (: التسمية)

PROMO)ش.م.م.

الهدف):)مقاولة االشغال املختلفة)

ومنعش عقاري.

حي أكادير زنقة) (: املقر االجتماعي)

عبد هللا بن التهامي رقم)2))وزان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
90.000)درهم مجرأ الى) (: رأسمال)

900)حصة من فئة)100)درهم محررة)

كلها))موزعة على الشكل التالي:

 250 (.... محمد) خالص  السيد 

حصة.

السيد خالص عبد االاله)....)250 

حصة.

املجموع)......)900)حصة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)

السيد خالص محمد ملدة غير محددة)

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

االرباح) تحديد  بعد  (: االرباح)

لتكوين) ( (% (5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (25 بتاريخ)

2963،)السجل التجاري رقم)1729.

591 P

HUILERIE L’OLIVIER D’OR
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مركز عين دريج ملجاعرة اقليم وزان
رفع رأسمال الشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

 2021 فبراير) (22 بتاريخ) املنعقد 

 HUILERIE L’OLIVIER للشركة)

D’OR)ش م م قرر الشركاء)ما يلي):
بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة 

300.000)لرفعه من)100.000)درهم)

بإصدار) وذلك  درهم  (200.000 إلى)

 100 فئة) من  جديدة  حصة  (3000

درهم.
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تعديل القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (،2021 فبراير) (25 بتاريخ)

2962)والسجل التجاري رقم)1557.
592 P

ZAGHOUR
ش م م

تعيين مسير للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
شركاء) إن  (2021 مار2) (3 بتاريخ)
شركة)ZAGHOUR)ش م م راسمالها)
االجتماعي) ومقرها  درهم  (300.000
 26 بحي الحدادين شارع سبتة رقم)

شقة)2)وزان،)قرروا ما يلي):
تعيين السيد عمر مصطفى مسير)
الصالحيات) مع جميع  للشركة  ثاني 

ملدة غير محدودة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)9)مار2)2021،)تحت السجل)

التجاري رقم)327.
593 P

STE DAHI OULED SGHAYER
SARL AU

RC : 32933
تأسيس شركة

سبتمبر) (9 بتاريخ) بالعيون  تم 
إنشاء)شركة ذات املسؤولية) (،2020
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 DAHI OULED (: التسمية)

.SGHAYER
وجميع) الخدمات  (: النشاط)

األنشطة املرتبطة بالتنظيف.....
املقر االجتماعي):)شارع سبتة الرقم)

128)حي خط الرملة)01)العيون.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأ2 
موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

 1000 الرزمة) محمد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

الرزمة كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم) (،2020 سبتمبر) (9 بتاريخ)

.2020/2102

594 P

 STE ILYA BETON

CONSTRUCTION
SARL AU

RC : 34965

تأسيس شركة
يناير) (9 بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

 ILYA BETON (: التسمية)

.CONSTRUCTION

وتجارة) تصنيع  (: النشاط)

العمومية) األشغال  الخرسانة،)

واألشغال املختلفة....

املقر االجتماعي):)زنقة البصرة رقم)

21)حي موالي رشيد العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (100.000 (: املال) رأ2 

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

 1000 بوشعيب) حنين  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد حنين) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  بوشعيب 

محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

يناير) (29 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)291/2021.

595 P

STE AABBASS TRAVAUX
SARL

تعديالت قانونية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بمقر الشركة بتاريخ)9)فبراير)

2021،)قرر شركاء)الشركة ما يلي):

بيع حصص):

بوجمعة) أعبا2  السيد  املتنازل 

500)حصة.

املتنازل له السيد أعبا2 الحسين)

500)حصة.

:)استقالة السيد اعبا2) التسيير)

وتعيين) الشركة  تسيير  من  بوجمعة 

السيد أعبا2 الحسين كمسير جديد)

اإلمضاء) اعتماد  تم  كما  للشركة 

الوحيد له.

(: توسيع نشاط الشركة كما يلي)

نقل البضائع لحساب الغير.....

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

بتاريخ)5)مار2)2021.

تحت رقم)701/2021.

596 P

TS SUD TRANS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون) (،2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

:)تس سود ترانس ش م) التسمية)

م.

:)النقل الوطني) الهدف االجتماعي)

الغير،) عن  نيابة  للبضائع  والدولي 

االستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي):)املبنى رقم)8)شقة)

6)جيت سكن أكادير.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

يتكون من) (: الرأسمال االجتماعي)

100.000)درهم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

نبيل التازي):

السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)

مار2) (11 بتاريخ) بأكادير  التجاري 

للسجل) (26539 رقم) تحت  (،2021

التحليلي رقم)98688.

597 P

STE IBBA
SARL

تلقاه)) رسمي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ) العيادي  عثمان  األستاذ 

بأكادير) واملسجل  (،2021 18)فبراير)

2021،)تم تحويل) بتاريخ فاتح مار2)

 IBBA SARL املقر االجتماعي للشركة)

 RDC BLOC(من مقرها بأكادير(،AU

إلى مقرها) (F2 N08 CITE DAKHLA

 6 بلوك) (39 رقم) بأكادير  الجديد 

من) (2 املادة) تعديل  وكذا  بنسركاو 

النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2021 مار2) (9 بأكادير بتاريخ)
رقم)98637.

598 P

PAINTED WORD
SARL AU

تصفية الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) (،2021 فبراير) (3 املنعقد بتاريخ)

 PAINTED لشركة) الوحيد  الشريك 

WORD)ش م م بشريك وحيد ما يلي):

حل الشركة السابق ألوانه,

صافية) حليم  السيدة  تعيين 

مقر) وتحديد  للشركة  كمصفي 

 12 قطاع) (2 رقم) بشقة  التصفية 

الرياض،) حي  د  عمارة  البرج  إقامة 

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)111582.

599 P
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STE ALIANCE SANITAIRE
SARL

(،2021 فبراير) (18 بتاريخ) تم 

اجتماع عام استثنائي حدد بموجبه)

النقاط اآلتية):

االستثنائي) الجمع  خالل  تم 

لشركة) فرع  فتح  على  املصادقة 

 ALLIANCES SANITAIRE SARL

حمان) تجزئة  (: االتي) بالعنوان 

 2 رقم) دكان  (I-3 عمارة) الفطواكي 

الطابق األر�سي املحاميد مراكش.

تم اإليداع القانوني يوم)11)مار2)

التجارية) املحكمة  لدى  (،2021

بمراكش تحت رقم)121575.

600 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819620

FAX : 0528819621

 STE LABORATOIRE LQLIAA

D‘ANALYSES MEDICALES
SARL AU

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

حررت) بالقليعة  (2021 16)فبراير)

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):

 STE شركة) (: االسم)

 LABORATOIRE LQLIAA

.D’ANALYSES MEDICALES

األهداف):)صيدالني احيائي.

حي) (01 رقم) (: االجتماعي) املقر 

القليعة) الرئيسية  الطريق  البحراني 

انزكان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)

1000)حصة بثمن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

 1000 الرافي) مصطفى  السيد 

حصة.

املجموع)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

السيد مصطفى) محدودة  غير  وملدة 

الرافي.

االمضاءات) تكون  اإلمضاءات 

االجتماعية والبنكية للسيد مصطفى)

الرافي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  (،2021 مار2) (11 بتاريخ)

.638

601 P

 STE PHARMACIE AIN

ALLAH
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

2021،)تم تأسيس شركة ذات) يناير)

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص) تحمل  التي  الوحيد 

التالية):

 STE PHARMACIE (: التسمية)

.AIN ALLAH SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي):)صيدالنية.
رأ2 املال):)750.000)درهم.

املدة):)99)سنة.

في) مقرها  (: االجتماعي) املقر 

 PHARMACIE AIN ALLAH SARL

بالعنوان عين هللا سبع روا�سي) (AU

زواغة موالي يعقوب،)فا2.

مؤرخ) عرفي  عقد  وبمقت�سى 

تعيين) تم  (،2021 يناير) فاتح  في 

شامي خزراجي وطنيتها) السيدة ملياء)

C237932)كمسيرة للشركة.

السجل التجاري رقم)66621.

602 P

مكتب األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

شارع محمد الخامس،)إقامة بدر،)الطابق)

الثاني،)فا2)62

الهاتف):)0535922897

الفاكس):)0535920056

 STE IMMOUZER

PRIMEURS
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

للشركة والذي تلقاه األستاذ محمد)

السو�سي صدوق،)املوثق بفا2 بتاريخ)

25)فبراير)2021،)تم تقرير ما يلي):

حصة) (29.366 هبة) إقرار 

100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

 IMMOUZER لشركة) الواحدة،)
رأسمالها) (،PRIMEURS SARL

بصفرو،) مقرها  درهم،) (8.800.000

دوار أيت والد فل،)أيت سبع،)ايموزار)
التجاري) بالسجل  املسجلة  كندر،)

1157،)من طرف) بصفرو تحت عدد)

السيد خالد املحسن لفائدة السيدة)

سميرة) والسيدة  املحسن  خديجة 

املحسن بالتساوي فيما بينهما.

خالد) السيد  املسير  استقالة 

الجديدة) املسيرة  وتعيين  املحسن 

السيدة سميرة املحسن.

تبني نظام أسا�سي جديد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكمة التجارية بصفرو في)9 

مار2)2021،)تحت رقم)2021/122.

603 P

إلغاء تسيير حر ألصل تجاري
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر) و13) سبتمبر  (18 بتاريخ)

سعد) سقاط  األستاذ  تلقاه  (،2020

تسيير) عقد  إلغاء) تم  بفا2،) موثق 

 SOCIETE MAISON الحر املبرم بين)

مقرها) ش.م.م  (BENCHERIF

االجتماعي بفا2،)شارع امللك حسين)

يمثلها) (6 رقم) متجر  (2 أمين) إقامة 

السيد أنس ودغيري بنشريف وشركة)

GHANITISS)ش م م مع شريك واحد)

مقرها االجتماعي بالدار البيضاء)295 

شارع بير انزران حي املعاريف يمثلها)

املتعلق) خطا،) الغني  عبد  السيد 

باألصل التجاري املتواجد بمراكش،)

إقامة) الشافعي،) االمام  زنقة  كليز 
التجاري) بالسجل  املقيد  جوهرة،)

تحت) بمراكش  التجارية  للمحكمة 
مع االتفاق على بسط) (ّ،60725 رقم)

الحيازة في أجل سنة)06)أشهر ابتداء)

من تاريخ عقد اإللغاء.

604 P

إلغاء تسيير حر ألصل تجاري
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)18)سبتمبر و13)أكتوبر2020،)

موثق) سعد  سقاط  األستاذ  تلقاه 

الحر) تسيير  عقد  الغاء) تم  بفا2،)

 STE MAISON شركة) بين  املبرم 

مقرها) م  م  ش  (BENCHERIF

االجتماعي بفا2،)شارع امللك حسين)

يمثلها) (6 رقم) متجر  (2 أمين) إقامة 

السيد انس ودغيري بنشريف وشركة)

GHANITISS)ش م م مع شريك واحد)

مقرها االجتماعي بالدار البيضاء)295 

شارع بير انزران حي املعاريف،)يمثلها)

املتعلق) خطا،) الغني  عبد  السيد 

بالدار) املتواجد  التجاري  باألصل 

حي) انزران  بير  شارع  (295 البيضاء)
التجاري) بالسجل  املقيد  معاريف،)

البيضاء) بالدار  التجارية  للمحكمة 

تحت رقم)228051،)مع االتفاق على)

بسط الحيازة في أجل سنة)06)أشهر)

ابتداءا من تاريخ عقد اإللغاء.

605 P

إلغاء تسيير حر ألصل تجاري
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)18)سبتمبر و13)أكتوبر2020،)

موثق) سعد  سقاط  األستاذ  تلقاه 

الحر) تسيير  عقد  الغاء) تم  بفا2،)

 STE MAISON شركة) بين  املبرم 

مقرها) م  م  ش  (BENCHERIF

االجتماعي بفا2،)شارع امللك حسين)

يمثلها (6 رقم) متجر  (2 أمين) إقامة 
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)السيد انس ودغيري بنشريف وشركة)
GHANITISS)ش م م مع شريك واحد)
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء)295 
شارع بير انزران حي املعاريف،)يمثلها)
املتعلق) خطا،) الغني  عبد  السيد 
بالدار) املتواجد  التجاري  باألصل 
زنقة احمد لزرق أقامة) (02 البيضاء)
بالسجل) املقيد  معاريف،) رياض،)
بالدار) التجارية  للمحكمة  التجاري 
مع) (،352217 رقم) تحت  البيضاء)
أجل) في  الحيازة  االتفاق على بسط 
سنة)06)أشهر ابتداءا من تاريخ عقد)

اإللغاء.
606 P

شركة أشغال عبلة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأ2 مال الشركة : 100.000 درهم

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
17)أغسطس)2020.

طرف) من  حصة  (500 نقل) تم 
لفائدة) داد�سي  الكريم  عبد  السيد 

السيد عمر بويشوكار.
للحصص) الجديد  التقسيم 

للشركة بحي اغير نحاحان أزيالل.
والذي أصبح بزنقة شقة)7)عمارة)
232)غ)،)36)نور)1)سيدي يحيى زعير)

تمارة.
السيد) إلى  التوقيع  نقل صالحية 

عمر بويشوكار.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) التجاية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 مار2) (9 بتاريخ)

.3119
607 P

CONSFID SARL

FIDUCIAIRE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

 STE TELEPHONIQUES
ELECTRIQUES AFRICAINE

SARL
على محضر الجمعية العامة) بناء)
االستثنائية املنعقدة في)9)فبراير)2021 
 STE TELEPHONIQUES لشركة)
ELECTRIQUES AFRICAINE)شركة)
قرر) قد  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ما يلي):

وفاة الشريك امعيش سعيد.

لصالح) املتوفى  الحصص  تحويل 

ورثته الشرعيين.

خالد) امعيش  السيد  تعيين 

مسيرين) حنان  امعيش  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

تحت) (،2021 مار2) (5 يوم) البيضاء)

بالسجل) واملقيدة  (768717 رقم)

التجاري تحت رقم)91539.

608 P

CONSFID SARL

FIDUCIAIRE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

EL ABBOULI AKKAR

SARL

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بالدار)

البيضاء)بتايخ فاتح مار2)2021،)قرر)

الشركاء)إنشاء)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص اآلتية):

.EL ABBOULI AKKAR(:(التسمية

الغرض):)منعش عقاري.

اللة) محد  (61 (: االجتماعي) املقر 

39)الطابق األول الدار) ياقوت الرقم)

البيضاء.

رأسمالها):)100.000)درهم.

بقيمة) حصة  (1000 إلى) مجزئة 

100)درهم للحصة.

السيد) الشركة  يسير  (: إدارتها)

غنامي رضوان.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

تحت) (،2021 مار2) (5 يوم) البيضاء)

رقم)768716.

تحت) التجاري  بالسجل  واملقيدة 

رقم)293395.

609 P

STE SOLUMASSAGE

SARL AU

صولومساج

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

السجل التجاري : رقم 150195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  قد  (،2021 17)فبراير)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):

 SOLUMASSAGE (: التسمية)

SARL AU.)صولومساج.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شركة) (: االجتماعي) الهدف 

والجمال،) العناية  في  متخصصة 

العالج بالتدليك.

الدعم،) والتسيير،) ( االستشارة)

واالمن) والبيئة  النظافة  التدريب،)

الصحي في إدارة الجودة داخل املغرب)

وخارجه.

املتعلقة) املنتجات  تسويق جميع 

بأغراض الشركة.

رأ2 املال):)10.000)درهم مقسم)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة كما يلي):

السيدة موديكا فبيين)100)حصة)

اجتماعية.

املجموع):)100)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.

واد) زنقة  (،2 (: االجتماعي) املقر 

(،7 الشقة رقم) الطابق الثالث،) زيز،)

أكدال،)الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة موديكا فبيين.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم)111683 

والسجل التجاري رقم)150195.

610 P

STE 21M

SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) تمارة  بمدينة  (2021 25)فبراير)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

مميزاتها) وحيد  بشريك  املحدودة 

كالتالي):

 STE 21 M(:(التسمية االجتماعية

.SARL

مقاول أعمال) (: الشركة) موضوع 

مختلفة):)كراء)آالت البناء.

بصفة عامة كل العمليات املالية،)

التجارية والصناعية املرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة)

وكذا جميع العمليات من شأنها تنمية)

الشركة.

املقر االجتماعي):)رقم)136)الطابق)

2)شقة)2)شارع القاهرة كومطراف)1 

تمارة.

الرأسمال):)رأسمال الشركة حدد)

على) مقسمة  درهم،) (100.000 في)

1000)حصة اجتماعية من فئة)100 

درهم للحصة.

 1000 بوستي) لحسن  السيد 

حصة.

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد لحسن بوستى.

:)تبتدئ من فاتح) السنة التجارية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

املدة):)99)سنة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

في) تمارة  (132329 االبتدائية)

11)مار2)2021.

611 P
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OPCA

EXPREMIUM CONSULTIN

العمراني تسليم
بتاريخ) املؤرخ  محضر  إثر  على 

2)فبراير)2019،)قرر ما يلي):

املسماة) الصيد  باخرة  تفويت 

بالقسم) املسجلة  تسليم() )العمراني 

05- رق) تحت  بالقنيطرة  البحري 

العمراني) حسين  السيد  مالكها  (92

قدره) بمبلغ  ارميا  خليفة  السيد  إلى 

ألت) وبذلك  درهم  (2.500.000

ارميا رقم) إلى السيد خليفة  ملكيتها 

بطاقته)573996)2.

612 P

OPCA

EXPREMIUM CONSULTIN

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR

TEL : 0536333972

FAX : 0536333995

STE AIMIAMAR
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تكونت شركة ذات) (،2020 9)نوفمبر)

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

 STE AIMIAMAR (: التسمية)

.SARL AU

الصفة القانونية):)ش م م ش و.

اشغال مختلفة والبناء،) (: الهدف)

نجارة االملنيوم.

 100.000 في) حدد  (: الراسمال)

سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):

اسمعان محمد)1000)سهم.

التسيير):)اسمعان محمد.

االمضاء):)اسمعان محمد.

املدة):)99)سنة.

املركز) كرونة  (: االجتماعي) املقر 

تمسمان،)الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)10)مار2)

2021،)تحت رقم)29.

613 P

OPCA

EXPREMIUM CONSULTING

FRUTA AGRO
.SARL AU

تاسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تكونت شركة ذات) (2021 فبراير) (11
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 FRUTA AGRO SARL (: التسمية)

.AU
الصفة القانونية):)ش م م ش و.

الهدف):)استيراد وتصدير الفواكه)
والخضر.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):
ازذاذ عبد السالم)1000)سهم.

التسيير):)ازذاذ عبد السالم.
اإلمضاء):)ازذاذ عبد السالم.

املدة):)99)سنة.
عاريض) حي  (: االجتماعي) املقر 

مجموعة)3)رقم)20،)الناضور.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
فاتح) بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

مار2)2021،)تحت رقم)266.
614 P

OPCA

EXPREMIUM CONSULTING

RANA BROTHERS
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تكونت شركة ذات) (2021 يناير) (19
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 RANA BROTHERS (: التسمية)

.SARL AU
الصفة القانونية):)ش م م ش و.

غير) األمتعة  نقل  (: الهدف)
املصحوبة،)االستيراد والتصدير.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):

إسماعيل العوادي.
التسيير):)إسماعيل العوادي.
االمضاء):)اسماعيل العوادي.

املدة):)99)سنة.
بويندوز) حي  (: االجتماعي) املقر 

ميضار،)الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)23)فبراير)

2021،)تحت رقم)26.
615 P

OPCA

EXPREMIUM CONSULTING

GUERGUERAT NEGOCE
SARL AU

تاسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تكونت شركة ذات) (2021 يناير) (12
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 GUERGUERAT (: التسمية)

.NEGOCE SARL AU
الصفة القانونية):)ش م م ش و.
الهدف):)تجارة،)تاجر مواد طبية.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):
محمد الحيان)1000)سهم.

التسيير):)محمد الحيان.
االمضاء):)محمد الحيان.

املدة):)99)سنة.
تلغنت) دوار  (: االجتماعي) املقر 

وردانة،)الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)25)فبراير)

2021،)تحت رقم)25.
616 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR

TEL : 0536333972

FAX : 0536333995

AJNANI
SARL

تاسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) تكونت شركة  (2021 فبراير) (2

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

.AJNANI SARL(:(التسمية

الصفة القانونية):)ش م م.

الغير) األمتعة  نقل  (: الهدف)

املصحوبة،)االستيراد والتصدير.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)

سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):

محمد اجناني)500)سهم.

سعيد بنوه)500)سهم.

اجناني وسعيد) محمد  (: التسيير)

بنوه.

االمضاء):)محمد اجناني أو سعيد)

بنوه.

املدة):)99)سنة.

امحمودا) دوار  (: االجتماعي) املقر 

وردانة بني ولشيك،)الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)22)فبراير)

2021،)تحت رقم)22.

617 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR

TEL : 0536333972

FAX : 0536333995

YAYA NEGOCE
SARL

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020)تكونت شركة ذات) 23)أكتوبر)

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

 YAYA NEGOCE (: التسمية)

.SARL

الصفة القانونية):)ش م م.

والتصدير،) االستيراد  (: الهدف)

نقل البضائع واألمتعة وطنيا ودوليا)

والتجارة.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)

سهم بقيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

100)درهم للسهم موزعة كالتالي):

محمد الناصر)500)سهم.

محمادي باي)500)سهم.

التسيير):)محمد الناصر ومحمادي)

باي.
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أو) الناصر  محمد  (: اإلمضاء)

محمادي باي.

املدة):)99)سنة.

حي الزيتون بن) (: املقر االجتماعي)

طيب،)الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)22)فبراير)

2021،)تحت رقم)23.

618 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR

TEL : 0536333972

FAX : 0536333995

STE NADOR SERVICES
SARL

AU(CAPITAL(DE 200.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : BD(MOULAY

 ISMAIL

B(P 761 AROUI(P/NADOR

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) (12 بتاريخ) املنعقد  العادي 

من) الرفع  الشركاء) قرر  (،2021
رأسمال الشركة من)200.000)درهم)

 8000 درهم بإنشاء) (1.000.000 إلى)

حصة جديدة.

من) الشركة  تغيير  اسم 

 NADOR SERVICES SARL

 CONSTRUCTION إلى)

 TECHNOLOGYCORPORATION

.SARL

الشركة) نشاط  بعض  تشطيب 

وهو كالتالي):

 TERRASSEMENT ET

.ASSAINISSEMENT

وذلك) نشاط  توسيع  مع 

 TRANSPORT DE بإضافة)

 MARCHANDISE AU COMPTE
القانون) تعديل  وبالتالي  (AUTRUI

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالناضور بتاريخ)23)فبراير)

2021،)تحت رقم)219.

619 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

RUE PESCARA HAY AL MATAR NADOR

TEL : 0536333972

FAX : 0536333995

 STE SYAAD IMPORT

EXPORT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(EL

OUMALJAADAR-NADOR

العام) الجمع  محضر  إثر  على 
املنعقد بتاريخ)23)فبراير)2021،)قرر)

ما يلي):

سعيد) حصة  من  جزء) تفويت 

الحفيظ) عبد  لفائدة  بويفيف 

بويفيف) سعيد  بقاء) مع  بويفيف 

مسيرا وحيدا للشركة.

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.

تغيير نشاط الشركة إلى االستيراد)

:)املعدات الكهربائية،)املواد الغذائية.

منتجات) املنزلية،) املنتجات 

الفالحية،) املنتجات  السيارات،)

املالبس.

السمك) تصدير  (: التصدير)

الزيتون،) وزيت  الزيتون  املعلب،)

الخضر والفواكه.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

مار2) (2 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021،)تحت رقم)279.

620 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

OUIXANE FRUT
SARL

AU(CAPITAL(DE 1.100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(AARID

GROUPR 3-NADOR

العام) الجمع  محضر  إثر  على 
املنعقد بتاريخ)19)فبراير)2021،)قرر)

شركاء)الشركة ما يلي):

وذلك) الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة):

تصنيع عبوات الكرتون.
األسا�سي) القانون  تعديل  مع 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
فاتح) بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

مار2)2021،)تحت رقم)265.
621 P

EXPREMIUM CONSULTING SARL

ALIMENCERA
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT

 AL(HANAA(N° 227 2EME(ETAGE
- DRIOUCH

في مؤرخ  محضر   بمقت�سى 
الشركة) 2021)قرر شركاء) يناير) (20 

ما يلي):
غانم) مصطفى  حصة  تفويت 
لفائدة الخضير الشرقاوي،)الرفع من)
رأسمال الشركة من)100.000))درهم)
 2000 بانشاء) درهم  (500.000 إلى)

حصة جديدة.
وذلك) الشركة  نشاط  توسيع 
وبالتالي) للغير  البضائع  نقل  بإضافة 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)11)فبراير)

2021،)تحت رقم)22.
622 P

ادريس بازا
محاسب معتمد من طرف الدولة

52)زنقة معمورة،)رقم)3،)القنيطرة

AMZAMAAGRI
ش ذ م م

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 128 بلوك 
2 املغرب العربي املحلين 1 و2 

القنيطرة
تغيير املقر االجتماعي

املنعقد) االجتماع  ملحضر  تبعا 
تقرر) (،2021 فبراير) (22 بتاريخ)
االجتماعي) املقر  تغيير  باإلجماع 
التالي) العنوان  إلى  املذكورة  للشركة 
العربي) املغرب  د  بلوك  (128 رقم) (:

املتجرين)1)و2)القنيطرة.

 2 وبالتبعية فقد تم تعديل املادة)

من القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (2 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2021،)تحت عدد)1835.

623 P

SIXTH
SARL

زاوية زنقة جبالة وغاندي إقامة 

فاتن رقم 2، القنيطرة

سجل تجاري رقم 27625

على إثر الجمع العام الغير العادي)

 SIXTH SARL شركة) أعضاء) قرر 

ما يلي):
تعيين السيد عبد العزيز البداوي)

.SIXTH SARL(مسير جديد لشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (8 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2021،)تحت رقم)81278.

624 P

FIDUCIAIRE KAMAL

COMPTABILITE ET FISCALITE

RUE N°3 LOT TADDERT KHEMISSET 92

STE ANAKAT ZEMOUR
SARL

AI(CAPITAL(DE 40.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(NAJAH

 RUE MARMOUCHA N°29

KHEMISSET

محضر استثنائي

للشركة) عام  محضر  بموجب 

فبراير) (15 بتاريخ) االمضاء) مصحح 

2021،)تم االتفاق على ما يلي):

 100 زهير) شحيما  السيد  فوت 

ادريس) الشويبة  اتاي  للسيد  حصة 

قيمة الحصة الواحدة)100)درهم أي)

ما مجموعه)10.000)درهم.

السيد شحيما عالل اصبح يملك)

الواحدة) الحصة  قيمة  حصة  (200

 20.000 درهم أي ما مجموعه) (100

درهم.
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السيد شحيما زهير اصبح يملك)

الواحدة) الحصة  قيمة  حصة  (100

 10.000 درهم أي ما مجموعه) (100

درهم.

ادريس) الشويبة  اتاي  السيد 

قيمة) حصة  (100 يملك) اصبح 

ما) أي  درهم  (100 الواحدة) الحصة 

مجموعه)10.000)درهم والذي أصبح)

شريك بالشركة.

إعادة تعيين السيد شحيما عالل)

مسيرا للشركة ملدةة غير محددة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (72 رقم) تحت  بالخميسات 

5)مار2)2021.
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STE TROCNEGOCE
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي املحيط شارع 

جنيف رقم 7، شقة رقم 1 الرباط

تفويت الحصص
على إثر الجمع العام الغير العادي)

(،2021 يناير) (28 بتاريخ) املنعقد 

قررت الجمعية العامة لشركاء)شركة)

محدودة) شركة  (،TROCNEGOCE

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

مقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)

االجتماعي حي املحيط شارع جنيف)

رقم)7،)شقة رقم)1،)الرباط ما يلي):

املوافقة على تفويت جل حصص:

بقيمة) محمد  اكلميس  السيد 

1000)حصة إلى):

السيدة بلكراتي امينة يقبل)1000 

حصة بقيمة)100)درهم للواحدة.

محمد) اكلميس  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة وتنصيب)

السيدة بلكراتي امينة مسيرة جديدة)

للشركة.

تعديل كل من البند)6،)7)و22)من)

القانون األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجاية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (25 بتاريخ)

.111353
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NOUVEAU STYLE 

DU SIECLE MODERNE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 20.000 درهم

مقرها االجتماعي : املغرب العربي 

منطقة 2 إقامة أمين 1 القنيطرة

2 ت : 35175

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر) (31 يوم) املنعقد  العادي 

ذات) الشركة  شركاء) قرر  (،2020

 NOUVEAU املحدودة) املسؤولية 

 STYLE DU SIECLE MODERNE

املصفي) تقرير  على  اإلطالع  بعد 

التصفية) حسابات  على  املصادقة 

وإبراء)ذمة األخير.

تحميل) العام  الجمع  قرر  كما 

وإنهاء)عملية) عجز التصفية للشركاء)

التصفية.

لدى) التصفية  وضعت حسابات 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2021 فبراير) (8 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)81365.
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STE RITAJ TRAVEL
ش.ذ.م.م

ذات شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 مار2) (2 بتاريخ) بالقنيطرة 

 RITAJ TRAVEL شركة) تأسيس  تم 

املقر) وحيد  شريك  ذات  ش.ذ.م.م.)

عبد) موالي  إقامة  (59 (: االجتماعي)

العزيز شارع موالي عبد العزيز رقم)2 

القنيطرة.

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

التسيير):)أسند إلى السيد العسري)

توفيق.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رأ2 املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  للواحدة  درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

 1000 (: توفيق) العسري  السيد 

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

التجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ (29225  بالقنيطرة تحت رقم)

 9)مار2)2021.
من أجل املستخرج واإلشارة
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STE LUNAKITCHEN

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 120 شارع 

أبو بكر الصديق الخميسات

تكوين شركة
مصحح) عرفي  عقد  بموجب 

تم) (2021 فبراير) (23 بتاريخ) اإلمضاء)

االتفاق على ما يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تكوين 

املحدودة تحت املميزات التالية):

 STE LUNAKITCHEN(:(التسمية

.SARL

الهدف االجتماعي):)

أنواع) من  العديد  لبيع  متجر 

البضائع.

أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد 

وسيط(.

تجارة متنوعة.

املقر االجتماعي) (: املقر االجتماعي)

بكر) أبو  شارع  (120 رقم) للشركة 

الصديق الخميسات.

الزمنية) املدة  (: الزمنية) املدة 

املحددة)99)سنة تبتدئ يوم تسجيل)

عدا) ما  التجاري  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسبق أو تمديد املدة.

الشركة) الشركاء) مد  (: الرأسمال)

بما يلي):

بمبلغ) سكينة  موصالي  السيدة 

خمسة آالف درهم.

خمسة) بمبلغ  ايلي  لبفي  السيد 

آالف درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

تقيم) التي  سكينة  موصالي  السيدة 

بتجزئة املنزه عمارة)20)الشقة)2)عين)

الوطنية) البطاقة  رقم  تمارة  عتيق 

ايلي) لبفي  والسيد  (AD 232192

 30 الذي يقيم بشارع الجزائر عمارة)

الطابق)1)حسان الرباط رقم البطاقة)

الوطنية)A 21708)ملدة غير محدودة.

السنة املالية):

السنة املالية تبتدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

  31 في) ستنتهي  عملية  سنة  أول 

ديسمبر لسنة)2021.

في) (%5 تخصم) (: األرباح) تقسيم 

كاحتياج) الشركة  أرباح  من  املائة 

قانوني.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

بالخميسات) االبتدائية  باملحكمة 

مار2) (9 بتاريخ) (29215 رقم) تحت 

.2021

629 P



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6134

األستاذ مصطفى الشريف

موثق

مكتب رقم)37)عمارة بن زروال ساحة الحنصالي

الجديدة

STE BARITES DU MAROC
ش.م.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 12.000.000 درهم

املقر االجتماعي : الجديدة، جماعة 

موالي عبد هللا الجرف األصفر بقعة 

رقم أ 13

تفويت حصص
توثيقي) عقد  بمقت�سى  ( (- (1

الشريف) مصطفى  األستاذ  تلقاه 

فبراير) (17 بتاريخ) بالجديدة  موثق 

 INDUSTRIES شركة) فوتت  (2021

(،CONESA

تمثل) اجتماعية  حصة  (90.000

في) تمتلكها  التي  الحصص  مجموع 

 BARITES DU MAROC شركة)

 MINERALS لشركة) (SARL

CONESA)وتبعا لذلك):

من) (9-8 (: الفصول) تعديل  تم 

القوانين األساسية للشركة.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- (2

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالجديدة بتاريخ)2)مار2)2021)تحت)

رقم)291.
ملخص من أجل النشر
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FIDMAS

 CONSEILLER(COMPTABLE,(FISCALE(ET

JURIDIQUE

 AV MED V APPT 2 -  2eme ETAGE - 368

KENITRA

TEL : 07.07.32.57.22

GSM : 06.31.82.21.90

STE LACHHEB BENSRHIR
شركة ذات مسؤولية محدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) (10 بتاريخ) بالقنيطرة 

األسا�سي) القانون  وضع  تم  (2021

 LACHHEB BENSRHIR لشركة)

بالخصائص التالية):

 STE LACHHEB (: التسمية)
.BENSRHIR

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

626)تجزئة) :)رقم) املقر االجتماعي)
أليانس دارنا رقم)3)مهدية)-)القنيطرة.
غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة):)
أعمال مختلفة للبناء.
التجارة بصفة عامة.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 
العقارية) 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 لشهب محمد):)500)حصة.

السيد بنصغير))عبد العالي):)500 
حصة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
لشهب محمد.

وقيدت الشركة بالسجل التجاري)
بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)52939.
بمثابة ومقت�سى

املسير
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STE KENIJARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : بلوك E رقم 12 
متجر 2 و3 أوالد أوجيه

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 بالقنيطرة بتاريخ فاتح مار2)
لشركة األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات  (

وحيد ذات املواصفات التالية):

 STE KENIJARA SARL(:(التسمية

.AU

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 12 E)رقم) بلوك) (: املقر االجتماعي)

متجر)2)و3)أوالد أوجيه)-)القنيطرة.

في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

األشغال املختلفة والنجارة.

التجارة والدراسة والتوزيع.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد بدر البسم الركراكي):)1000 

حصة.

املدة):)99)سنة.

بدر) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

البسم الركراكي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)59223)بتاريخ)9)مار2)2021.
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 STE MARS

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 56، شارع موالي 

يوسف الطابق الثالث شقة 12

الدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بالدار)

تم وضع القانون األسا�سي) البيضاء،)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 STE MARS (: التسمية)

.INTERNATIONAL SARL

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي):)56،)شارع موالي)

 -  12 شقة) الثالث  الطابق  يوسف 

الدار البيضاء.

موضوع الشركة):

تاجر.

وسيط في االستيراد والتصدير.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيدة نورا رانيا مصلوحي.

الرحمن) عبد  االله  عبد  السيد 

األنصاري.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيدة نورا) (: التسيير)
رانيا مصلوحي وإلى السيد عبد االله)

عبد الرحمن األنصاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

أبريل) (2 بتاريخ) (529895 رقم) تحت 

.2019
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STE 2 A K TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي :  زاوية شارع محمد 

الديوري ومحمد عبده إقامة كاميليا 

مكتب 22 الطابق الثاني - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
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 STE 2 A K TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : االجتماعي) املقر 

محمد الديوري ومحمد عبده إقامة 

 - الثاني  الطابق   22 مكتب  كاميليا 

القنيطرة.

موضوع الشركة):

املقاولة في نقل املستخدمين.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 (: النبي) عبد  كولي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

كولي) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

عبد النبي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)59201)بتاريخ)8)مار2)2021.
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STE PHARMACIE TATOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 1.200.000 درهم

املقر االجتماعي :  طريق تاطوفت رقم 

122، بالد البقالي

القصر الكبير

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE PHARMACIE (: التسمية)

.TATOFT SARL AU

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

طريق تاطوفت) (: املقر االجتماعي)

القصر   - البقالي) بالد  (،122 رقم)

الكبير.

موضوع الشركة):

صيدلية.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (1.200.000 مبلغ) في  الشركة 

12.000)حصة اجتماعية) مقسم إلى)

مكتتبة) درهم للواحدة،) (100 بقيمة)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 12.000 (: زكرياء) الوراق  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد الوراق)

زكرياء.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

والتقييد) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

االبتدائية بالقصر الكبير.
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 STE ECO - CONSEILS

ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ)12)فبراير)2021،)تم)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE ECO - CONSEILS(:(التسمية

.ENVIRONNEMENT

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املوضوع االجتماعي):

التحقيقات) الدراسات  مكتب 

واألبحاث.

املدة):)99)سنة
أنوال) شارع  (2 رقم) (23 ( (: املقر)

ميموزة) مكتب  (11 الزهور) عمارة 

القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

الحصص):)فكراني ياسين):)1000 

حصة.

ياسين كمسير) فكراني  (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.

السجل الجاري رقم)59397.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 8 باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة في)

مار2)2021)تحت رقم)59397.

636 P

STE  CLEAR NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ)15)فبراير)2021،)تم)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE  CLEAR (: التسمية)

.NETWORK

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املوضوع االجتماعي):

املحالت) الواجهات  تنظيف 

والشقق.

والصيانة) الزراعة  في  مقاول 

املنتزهات الحدائق والشوارع.

مقاول في تسيير مستغل زراعي.

املدة):)99)سنة.
املقر):))تجزئة األمل)1)رقم الطابق)

السفلي)2132)-))القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

(: حسنية) عويسات  (: الحصص)

1000)حصة.

حسنية) عويسات  (: التسيير)

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجاري رقم)59253.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة في)25 

فبراير)2021)تحت رقم)59253.

637 P

STE AADIM TRANS
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)

(،2021 مار2) (10 بتاريخ) القنيطرة 

األسا�سي)) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

 STE AADIM TRANS (: التسمية)

.SARL

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):

املدر�سي) ونقل  الشخ�سي  النقل 

ونقل البضائع واإلرساليات.
زنقة) (2 رقم) (: االجتماعي) املركز 

 -  23 مكتب) (11 أنوال عمارة فلوري)

القنيطرة.

درهم) ألف  (100 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (%5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

السيد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

جمال اعضيم.

الشركة في املحكمة) ( تم تسجيل)

مار2) (9 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2021)تحت الرقم)59231.

638 P
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STE WELLBE TRANS
SARL

املحرر) العرفي  العقد  بمقت�سى 

(،2021 مار2) (2 في القنيطرة بتاريخ)

األسا�سي)) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

 STE WELLBE TRANS(:(التسمية

.SARL

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):

املدر�سي) ونقل  الشخ�سي  النقل 

ونقل البضائع واإلرساليات.
زنقة) (2 رقم) (: االجتماعي) املركز 

 -  23 مكتب) (11 أنوال عمارة فلوري)

القنيطرة.

درهم) ألف  (100 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (%5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

السيد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 
دهناوي) والسيد  سعيد  صحراوي 

حسان.

الشركة في املحكمة) ( تم تسجيل)

مار2) (2 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2021)تحت الرقم)59371.

639 P

 STE SPECIAL BUSINESS

SYNERGY
SARL

املحرر) العرفي  العقد  بمقت�سى 

(،2021 مار2) (8 في القنيطرة بتاريخ)

األسا�سي)) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

 STE SPECIAL (: التسمية)

.BUSINESS SYNERGY SARL

ذات) ( شركة) (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):
املشورة واإلدارة.

والتجاري) القانوني  التوطين 
للشركات

زنقة) (2 رقم) (: االجتماعي) املركز 
 -  23 مكتب) (11 أنوال عمارة فلوري)

القنيطرة.
درهم) ألف  (100 (: الرأسمال)
حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
االحتياطي القانوني) (%5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.
لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)
الشركة وملدة غير محدودة السيد نيبا)

كريم والسيد أسامة برشا.
الشركة في املحكمة) ( تم تسجيل)
مار2) (8 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2021)تحت الرقم)59207.
640 P

STE TAHA MENUISERIE
ش.ذ.م.م.

ذات شريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021،)تم) بالقنيطرة بتاريخ)3)مار2)
TAHA MENUISERIE(تأسيس شركة

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد.
املقر):)متجر تجزئة رقم)1875)بئر)

الرامي الجنوبية)-))القنيطرة.
الهدف االجتماعي):)نجارة الخشب)

وألومنيوم.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

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

التأسيس النهائي.
التسيير):)أسند إلى السيد))صبري)

عبد الحق.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
رأ2 املال حدد في مبلغ)100.000 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
سدد) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

اكتتابهاوتوزيعها كالتالي):

 1000 (: السيد صبري عبد الحق)
حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لذا  القانوني 
التجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ) (59505 بالقنيطرة تحت رقم)

11)مار2)2021.
من أجل املستخرج واإلشارة

641 P

STE DIRLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة
برأ2 مال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الواقع في الزاوية 
رقم 22 شارع املعمورة وشارع 

الديوري مدخل رقم أ شقة رقم 17  
القنيطرة

RC 52045 رقم
تحويل املقر االجتماعي

وبحسب محضر اجتماع الجمعية)
فبراير) (25 العامة غير العادية بتاريخ)

2021)فقد تقرر ما يلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
البلدية) الصناعية  املنطقة  (P9 إلى)

بالقنيطرة.
تعديل النظام األسا�سي.

سلطات اإلجراءات الشكلية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 مار2) (11 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)81522.
642 P

 STE ZENITH KENITRA
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأ2 مال : 12.000 درهم

املقر االجتماعي : الواقع في الزاوية 
زنقة  171 رقم 98 الطابق األول 

أفكا،   القنيطرة
السجل التجاري رقم 29399

تحويل املقر االجتماعي
وبحسب محضر اجتماع الجمعية)
العامة غير العادية بتاريخ)23)نوفمبر)

2020)فقد تقرر ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)
زاوية زنقة موالي عبد الرحمان) (26

ومحمد الديوري مكتب رقم)13)قاعة)
رقم)3)-)القنيطرة.

تعديل النظام األسا�سي.

سلطات اإلجراءات الشكلية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالقنيطرة بتاريخ)5)يناير)2021)تحت)
رقم)80762.

643 P

 STE TRAVAUX GENIE CIVIL

& ROUTIER PUBLIQUE
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 3.500.000 درهم

مقرها االجتماعي بالقنيطرة : مكتب 
رقم 2، برانسيس 3 -  رقم 109 

املغرب العربي بلوك د القنيطرة
بمقت�سى عقد عرفي محرر) ( (- (1

بتاريخ)2)فبراير)2021)تم وضع النظام)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

تسمى) الشركة  (: التسمية)

 TRAVAUX GENIE CIVIL شركة)

 & ROUTIER PUBLIQUE SARL

TGCRP)شركة محدودة) املختصر ب)

املسؤولية.

في كل) الشركة  غرض  (: املوضوع)

من املغرب والخارج):

البناء)واألشغال العامة.

أعمال الطرق.

أعمال البناء.

أعمال الهندسة املدنية.

صناعة املعادن.

دراسات ونصائح.

استيراد)-)تصدير.

اإلنشاءات املعدنية.

أعمال البناء.

والتجميع) امليكانيكي  اللحام 

الصناعي.

الغاليات،) املعدني،) الهيكل 

األنابيب.
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املشاريع) وإنجاز  دراسات 

املعدنية،) الهياكل  (: الصناعية)

الغاليات واألنابيب.

عزل حراري.

بناء)سكك حديدية وغاليات كبيرة)

ومتوسطة الحجم.

الصيانة الصناعية.

أعمال متنوعة.

وتصنيع) وتصميم  استشارات 

املعدات الصناعية.

واستيراد) وبيع  وشراء) تسويق 

املنتجات) جميع  وتصنيع  وتصدير 

واملعدات املتعلقة بالنشاط الرئي�سي)

وبشكل أعم هندسة وتصنيع املعدات)

الكهروميكانيكية.

واملشورة) والدراسة  الخبرة 

والتدريب وجميع الدراسات املتعلقة)

بالخدمات الفنية.

واملعدات) واآلالت  املعدات 

الشمسية،) والطاقة  الزراعية،)

الدارجة،) واملعدات  والسيارات 

ومعدات وأدوات القيا2.

تركيب املعدات الصناعية.

الجهد) ذات  الكهربائية  املعدات 

واألثمنة) املنخفض  والجهد  العالي 

واإلدارة عن بعد والتيارات املنخفضة.

املعدات) صيانة وإصالح وصيانة 

التقنية.

وتركيب) وتوريد  وتجارة  دراسة 

وال) الدولة،) هيئات  لجميع  األعمال 

امليكانيكا املائية،) (: سيما في مجاالت)

الهيدروليكية،)الحرارية،)امليكانيكية،)

الكهربائية.

العالج والهندسة املدنية والترويج)

العقاري وغيرها.

التجارة في كل من السوق املحلية)

املعدات) جميع  وتصدير  واستيراد 

والهيدروليكية) الهيروميكانيكية 

والحرارية) والتهوية  الهواء) وتكييف 

والكهربائية) وامليكيانيكية  والتدفئة 

عام) وبشكل  تنظيم  واإللكترونية،)

واملعدات) البناء) ومواد  املواد  جميع 

املتعلقة بالبناء)والصناعة.

استيراد وتصدير جميع املنتجات)

أو) الجديدة  واملواد  واملعدات 

املستعملة.

جميع املعامالت املالية والتجارية)

والصناعية واملنقولة والعقارية،)التي)

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)

مماثلة) أشياء) بأي  أو  أعاله  بال�سيء)
تعزز) أو  املحتمل  من  أو ذات صلة،)

تطويره أو توسيعه.

إنشاء)وحيازة وتأجير وإدارة جميع)

والتركيب) والتأجير  التجارية  األصول 
وتشغيل جميع املؤسسات واألصول)

املتعلقة) التجارية واملصانع والورش 

باي من األنشطة املحددة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

املالية) املعامالت  جميع  في  للشركة 

جميع) وفي  املنقولة  أو  العقارية  أو 

التي) والصناعية  التجارية  الشركات 

قد تكون مرتبطة بموضوع الشركة أو)

بأي غرض مشابه أو ذي صلة.

والتدريب) واالستشارات  املراقبة 

العمل) ومراقبة  الفنية  واملساعدة 

البيع) بعد  ما  وخدمة  والصيانة 

املتعلقة باألشياء)املذكورة أعاله.

نقل) أو  واستغالل  وحيازة  أخذ 

جميع العمليات أو براءات االختراع أو)

ترخيص براءات االختراع والعالمات)

املتعلقة بهذه األنشطة واملستفيدين)

في التصنيع وتقنية اآلالت الصناعية)

أو الزراعية أو النقل،)وجميع األعمال)

واملواد موضوع الشركة باألصالة عن)

نفسها أو نيابة عن طرف ثالث.

العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 

التجارية،)املالية،)الصناعية،)منقولة)

أو) مباشرة  واملرتبطة  منقولة  وغير 

بشكل غير مباشر باألغراض املشارة)

أعاله أو بإمكانها تسهيل توسع وتطوير)

الشركة.

رقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 
املغرب) (109 رقم) ( (- (3 برانسيس) (،2

العربي بلوك د القنيطرة.

مدة حياة الشركة محدودة في)99 

بالسجل) تقييدها  من  ابتداء) سنة 

التجاري.

تم تحديد رأ2 املال) (: رأ2 املال)
بمبلغ ثالثة ماليين وخمسمائة الف)
إلى) مقسم  وهو  درهم  (3.500.000
حصة) (35000 خمسة وثالثين ألف)
درهم للحصة يتم) (100 بقيمة مائة)
توزيعها بين الشركاء)على النحو التالي):

بنسبة) أشرف  الكميحي  السيد 
يعادل) ما  أي  حصة  (17500
رأسمال) من  درهم  (1.750.000

الشركة.
بنسبة) عماد  الكميحي  السيد 
يعادل) ما  أي  حصة  (17500
رأسمال) من  درهم  (1.750.000

الشركة.
التسيير):

مغربي) أشرف،) الكميحي  السيد 
نوفمبر) (10 مواليد) من  الجنسية 
بالقنيطرة مقيم في القنيطرة) (1983
بطاقة) ويحمل  رامي،) بير  الحنشة 

.G229522(التعريف الوطنية رقم
مغربي) عماد،) الكميحي  السيد 
الجنسية من مواليد)25)فبراير)1986 
العامرية) تجزئة  في  مقيم  بالقنيطرة 
رقم)339،)شاطئ املهدية)،)القنيطرة،)
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)

.G528817
تم تعيينهما مسيران للشركة لفترة)
عشر))سنوات قابلة للتجديد باتفاق)
في الجمعية) ضمني أو بقرار الشركاء)

االستثنائية,
تم التقييد بالسجل التجاري) (- (2
للمحكمة االبتداية بالقنيطرة بتاريخ)

9)مار2)2021)تحت رقم)59215.
644 P

STE CHOUJAA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية موالي عبد 
 B العزيز وأبي زرعة شقة 23 عمارة

إقامة الياقوت - القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE CHOUJAA TRAV(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي):)زاوية موالي عبد)

 B عمارة) (23 العزيز وأبي زرعة شقة)

إقامة الياقوت)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

األشغال املختلفة أو البناء.

التجارة.

تاجر مستورد.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 (: حنان) شجاع  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة شجاع)

حنان.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)59235)بتاريخ)9)مار2)2021.

645 P

STE DEVELOP HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 122 أليانس دارنا 

مهدية 2 متجر رقم 5 - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE DEVELOP (: التسمية)

.HOUSE SARL AU
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ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)122)أليانس دارنا)
مهدية)2)متجر رقم)5)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):
منعش عقاري.

األشغال املختلفة أو البناء.
االستيراد والتصدير.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 1000 (: غزوان) حسن  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد حسن) (: التسيير)
غزوان.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59221)بتاريخ)9)مار2)2021.
646 P

 MADRASSAT ROUAD
 AL ILM LITAALIM
LABTIDAI PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي : مكتب رقم 2
تجزئة اإلرشاد توسعي رقم 11

القنيطرة
السجل التجاري رقم 56227

تعيين مسير جديد
وتوسيع نشاط الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
العادي للشركة،)تقرر ما يلي):

خليد) السيد  استقالة  قبول 
الشركة) تسيير  مهام  من  الرفاعي 
الرحماوي،) وديع  السيد  وتعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

GJ9261)كمسير غير شريك.
وذلك) الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط):

)النقل) املستخدمين) نقل 

املدر�سي(.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (8 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2021)تحت رقم)81279.

647 P

TRANSPORTE CALDIRON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

الديوري ومحمد عبده إقامة كاميليا 

مكتب 22 الطابق الثاني القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 TRANSPORTE (: التسمية)

CALDIRON SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

املقر االجتماعي):)زاوية شارع محمد)

الديوري ومحمد عبده إقامة كاميليا)

مكتب)22)الطابق الثاني القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1000 الشرقاوي) محمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)

الشرقاوي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59133)بتاريخ)22)فبراير)2021.

648 P

KENI TRANS LOADERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : D156 املغرب 

العربي اوالد اوجيه القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 KENI TRANS (: التسمية)

.LOADERS SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املغرب) (D156 (: االجتماعي) املقر 

العربي اوالد اوجيه القنيطرة.

موضوع الشركة):

املقاولة في نقل املستخدمين.

املقاولة في نقل البضائع.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء):

السيد منصف التيجي.

السيد ابراهيم الشويخ.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد منصف)

التيجي وإلى السيد ابراهيم الشويخ.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59329)بتاريخ)3)مار2)2021.

649 P

FLOUKA MEHDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة هارون الرشيد 

إقامة فردو2 رقم 3 ميموزا

القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 FLOUKA MEHDIA (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

هارون) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الرشيد إقامة فردو2 رقم)3)ميموزا)

القنيطرة.

موضوع الشركة):)مستغل مقهى.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1000 بلعالية) الرياحي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد الرياحي)

بلعالية.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59351)بتاريخ)2)مار2)2021.

650 P
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59TRAVEL TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 23، زنقة أنوال 

عمارة فلوري 11 مكتب 2 ميموزا 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 59TRAVEL TRANS (: التسمية)

SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

أنوال) (23 (: االجتماعي) املقر 

(- ميموزا) (2 مكتب) (11 عمارة فلوري)

القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

الطالب) بن  الرحيم  عبد  السيد 

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد إلى  أسند  (:  التسيير)

عبد الرحيم بن الطالب.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59377)بتاريخ)2)مار2)2021.

651 P

LE DÔME BY ADOSA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 18 زنقة يعقوب 

املنصور - القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 فبراير) (11 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

 LE DÔME BY (: التسمية)

ADOSA SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي):)18)زنقة يعقوب)

املنصور)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

مستغل مقهى.

مستغل مطعم.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد االصفر سمير)500)حصة.

السيد الزروالي عادل)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد االصفر)

سمير.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59203)بتاريخ)8)مار2)2021.

652 P

 AFSON LOGISTIQUE

 SARL A.U

تأسيس شركة ذات  املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

القانون) وضع  تم  (2021 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد لها املميزات)

التالية).

التسمية):

. AFSON LOGISTIQUE

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير).)

التقدم) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق الثاني سيدي) (17-2 الشطر)

البر نو�سي الدار البيضاء.

املدة):))99)سنة.

رأ2 املال):))100.000.00)درهم))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الشركاء):))

عمراني عبد الصمد)1000)حصة)

اجتماعية)100)درهم للحصة.

التسيير):)تم تعيين السيد عمراني)

للشركة) وحيد  كمسير  الصمد  عبد 

ملدة غير محدودة.

األبناك) مع  الشركة  تتعامل  كما 

املصرفية) املؤسسات  من  غيرها  أو 

بإمضاء))مستقل للسيد عمراني عبد)

الصمد ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير الى)) (: السنة املالية)

31)دجنبر من كل سنة.)

بعد إزالة خمسة) (: توزيع األرباح)

باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي)

بين الشركاء)حسب حصص كل واحد)

منهم.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء)رقم التقييد)

بالسجل التجاري):))293567.

653 P

 COIN DE CHAISE

SARL

تأسيس شركة
IF : 50124463

PATENTE : 31202105

.SICE : 002766140000049

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إيداع  تم  (،12/02/2021

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.))وذات املميزات التالية):

 COIN DE CHAISE (: التسمية)

. SARL

الهدف):)الفنادق وأماكن اإلقامة.

دي) زنقة  (12 (: االجتماعي) املقر 

بيرونبلفيدير الدار البيضاء)-)املغرب.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

.1500000,00 في) محدد  االجتماعي 

حصة) (15000 إلى) مقسم  درهم 

100درهم) ( فئة) من  اجتماعية 

بالكامل) ومحررة  مكتتبة  للواحدة،)

وموزعة لفائدة):

السيد بوري محمد)675.000.00 

درهم.

محمد) اإلدري�سي  سروخ  السيد 

375.000.00)درهم.

بناني ملياء)375.000.00)درهم.

بناني نسرين)75.000.00)درهم)

السنة) تبتدئ  (: االجتماعية) .السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)دجنبر.

تم تعيين السيد بوري) (: التسيير)

محمد مسيرا للشركة والسيد سروخ)

اإلدري�سي محمد مساعد املسير.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثمار.)
ملخص قصد النشر

654 P
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 PHARMACIE MERYEM

CASABLANCA

 SARL AU
السجل التجاري : 292855

في) مؤرخ  ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
فاتح أكتوبر)2020)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):

 PHARMACIE (: التسمية)

.MERYEM CASABLANCA

مستوصف) تشغيل  (: الهدف)

صيدلية.

12)مكرر،)شارع) (: املقر االجتماعي)

ابنو سينا شونتيي الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

 9.230.000 في) محدد  االجتماعي 

حصة) (92300 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتبة ومحررت بالكامل.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتاح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

إخالص بن يحيى مسيرة للشركة ملدة)

غير محدودة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

فبراير) (25 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)767505.

 .ملخص قصد النشر

655 P

NMN CONSEILS
 SARL 

تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  في12/02/2020،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية):

 NMN CONSEILS (: التسمية)

. SARL

 GRANDERYE السيد) (: الشركاء)

NICOLAS JEAN):)تصريح إقامة رقم)

.BE 59217

 MAXIME MICHEL السيد)

إقامة) تصريح  (،HENRI LAFERTE

.6511656J

الهدف):)مركز اتصال.

شارع) (168: االجتماعي) املقر 

12الدار) الشقة) (3 الطابق) املقاومة 

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)30000)درهم)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)دجنبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

 ..GRANDERYE NICOLAS JEAN

BE 59217مسيرا) تصريح إقامة رقم)

للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،12/02/2020 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم289811.
ملخص قصد النشر
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 PHARMACIE AL HAMBRA
CASA –SARLAU

رأسمالها  درهم 2559000,00 

مقرها: زنقة عمر اإلدري�سي 1 مكرر 

شارع محمد الساد2 الدار البيضاء

RC : 491853

إعالن التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (27/12/2019

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:

 PHARMACIE AL (: التسمية)

.  HAMBRA CASA

داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب),)لفائدتها أو للغير ب):

الصيدلية).

املدة):)99)سنة

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبر من كل سنة
املقر):)زنقة عمر اإلدري�سي)1)مكرر)

شارع محمد الساد2 الدار البيضاء.

رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأ2 

درهم) (2559000 درهم) في  الشركة 

25590)حصة اجتماعية) مقسمة ل)

مكتتبة) للحصة,) درهم  (100 بقيمة)

ومحررة بالكامل كلها باسم السيدة)

مريم تاودي بنشقرون,

تم تعيين السيدة مريم) التسيير:)

تاودي بنشقرون مسيرة للشركة ملدة)

غير محددة مع أوسع الصالحيات.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،25/02/2021 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم767502 .
ملخص قصد النشر
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  L.B CASTING GOLD

ش.م .م

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بالبيضاء،) (11-02-2021

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية تتسم بالخصائص التالية):

 L.B(« .م) ش.م) (: التسمية)

.»CASTING GOLD

الهدف االجتماعي):)

صناعة الذهب.

االستيراد و التصدير.

املقر االجتماعي):)حمرة)2)بقعة)23 

الطابق)1)حي اإلنارة)،)الدار البيضاء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في) حدد  االجتماعي:) الرأسمال 

على1000  موزعة  درهم،) (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للحصة الواحدة))كالتالي):

السيد زكرياء)لعبال)=)500)حصة)

 500 (= بوجوة) مسعود  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة

السنة االجتماعية):)من1)يناير إلى)

31)دجنبر.

طرف) من  الشركة  تسير  اإلدارة:)

السيد زكرياء)لعبال))و مسعود بوجوة))))))))))))

بإمضاء) الشركة  تلتزم  اإلمضاء:)

لعبال ومسعود) املسير السيد زكرياء)

بوجوة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 768806 رقم) تحث  (05/03/2021

بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

05/03/2021)تحت رقم)293321 
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

0662551220-0522723039

 PERLA GOLD 
ش.م .م)ش.و(

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بالبيضاء،) (15-02-2021

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

ذات شريك وحيد تتسم) ( املسؤولية)

بالخصائص التالية):

.م)ش.و() ش.م) (: التسمية)

 » PERLA GOLD(«

الهدف االجتماعي:))

صناعة الذهب.

االستيراد و التصدير.

تجزئة منى زنقة) املقر االجتماعي:)

13)رقم)36)عين الشق))الدار البيضاء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حدد) االجتماعي:) الرأسمال 

في)100.000)درهم،)موزعة على1000 

درهم) حصة اجتماعية من فئة100)

للحصة الواحدة حررت كالتالي:

 1000 (= زهير) عبدالعالي  السيد 

حصة.)
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املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية:)من)1)يناير إلى)

31)دجنبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد عبدالعالي زهير.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير السيد عبدالعالي زهير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 768827 رقم) تحت  (05/03/2021

بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

05/03/2021)تحت رقم)293327.
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SOCIETE LUXYFIRST
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 فبراير) (8 بتاريخ) الدار البيضاء)

القانون األسا�سي للشركة) تم تحرير 

لشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص تتميز  والتي   وحيد 

التالية):

 SOCIETE LUXYFIRST(:(التسمية

.SARL AU

موضوع الشركة):)

والهندسة) التصميم  وكالة 

املعمارية الداخلية.

املدة):)99)سنة.

لال) شارع  (،61 (: االجتماعي) املقر 

مصطفى) زنقة  وملتقى  الياقوت 

املركز) (85 املعاني الطابق الثاني رقم)

التجاري رياض الدار البيضاء.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مكون من)1000)حصة بقيمة إسمية)

حررت) للواحدة  درهم  (100 قدرها)

بالكامل نقدا عند االكتتاب):

نفيس) الزهرا2  فاطمة  السيدة 

1000)حصة اجتماعية.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

فاطمة الزهراء)نفيس كمسيرة وحيدة)

للشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

األرباح) من  يقتطع  (: األرباح)

االحتياط) أجل  من  (%5 الصافية)

قرار) حسب  يوزع  الباقي  القانوني،)

الشريك الوحيد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2021)تحت) 5)مار2) البيضاء)بتاريخ)

تحت) التسجيل  وتم  (768772 رقم)

رقم)293267.
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IMMOCLIM
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قانون) خلق  تم  (2018 يناير) (31

تأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات) والتي،) الوحيد  الشريك  ذات 

املواصفات التالية):

IMMOCLIM(:(التسمية

تسويق،) (: االجتماعي) الهدف 

واستيراد) إصالح  صيانة،) تركيب،)

جميع أنظمة تكييف الهواء.

التوحيد) إقامة  (: املقر االجتماعي)

حي مبروكة) (600 عمارة ف شقة) (1

مراكش.

 10.000 في) محدد  (: الرأسمال)

مقسم) الكل  نقدا،) مدفوعة  درهم،)

إلى)100)حصة تجارية،)من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة،)كلها مكتتبة،)

الشريك) على  ومقسمة  مدفوعة 

الوحيد.

برشيد كمسير) املهدي  (: التسيير)

وحيد ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من أول يوم)

من التأسيس النهائي للشركة،)ما عدا)

حالتي الفك املسبق أو التمديد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط،) بكتابة  القانوني 
فبراير) (16 بتاريخ) التجارية بمراكش،)

2018،)تحت الرقم)93667.
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ALLÔ YASSINE 
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
2020))وضع) 13اكتوبر) تم بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة بالشريك الوحيد باملميزات)

التالية):
الهدف):)خدمة التوصيل للمنازل.

عمل توصيل البضائع.
في) اإللكترونية  وتوصيل  التجارة 

املغرب.
املغرب) في  عامة  رسائل  توصيل 

والخارج.
أنواع) جميع  وتصدير  استيراد 

البضائع.
طريق) عن  العناصر  وشراء) بيع 

التجارة اإللكترونية.
مشاركة الشركة في أي مؤسسة أو)
شركات تم إنشاؤها أوفي طور إنشاء)
في أي عملية تجارية أو صناعية قد)
غير) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بالهدف االجتماعي.
األول) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
عين) (3 رقم:19اقامة االراك جنانات)

ايطي مراكش).
تاريخ) من  تبتدئ  سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي للشركة.
100)درهم) ( الرأسمال االجتماعي:)
فئة) من  سهم  (1000 على) مقسمة 

100)درهم موزعة كاآلتي:
السيد:)شاي ياسين))1000حصة.
إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر.)
طرف) من  تسيير  (: اإلدارة)

السيد):شاي ياسين
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

بتاريخ))2020/10/27)رقم116689.
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 AMBROSIA FOOD
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  I-بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  في25/01/2021،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

AMBROSIA FOOD:(التسمية

الهدف):التموين و اإلطعام)

املقر االجتماعي):محل تجاري رقم)

162)سيدي غانم) 2)إقامة الفردو2)

مراكش)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (100.000 االجتماعي محدد في)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

للواحدة،) 1000درهم  فئة) من 

وموزعة) بالكامل  محررة  و  مكتتبة 

لفائدة):50)حصة لفائدة كوثر بندومو)

و50)حصة لفائدة عثمان بنحليمة

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31دجنبر.

تم تعيين السيدعثمان) (: التسيير)

بنحليمة

املركز) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)) بمراكش،) لالستثمار  الجهوي 

01/02/2021
ملخص قصد النشر
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 NAQRA BET
SARL

النقرة بيت - ش.م.م

برأسمال 100.000  درهم

املقر االجتماعي  : 126 شارع محمد 

سميحة ، الطابق األول رقم 2 ،

إقامة األخوين. الدار البيضاء

  سجل تجاري عدد  293529

بمقت�سى عقد عرفي منجز بتاريخ))

أنظمة) تأسيس  تم  (10/02/2021

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تتمثل خصائصها فيما يلي):
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 »NAQRA BET«(التسمية):)شركة

النقرة بيت-))ش.م.م.

املوضوع):)تهدف الشركة):

الفنية) الدراسات  مكتب 

والتدريب) واالستشارات  والهندسة 

واإلدارة) والتصميم  والبحث 

والتطوير.

الفنية) واملراقبة  املراقبة  مكتب 

جميع) ألعمال  الفنية  والدراسات 

 (BTP( العامة) واألشغال  املباني 

،()VRD((والطرق والشبكات املختلفة

 (BET( الفنية) الدراسات  مكتب 

الكمي) واملسح  والتنسيق  والهندسة 

مشاريع) لجميع  الكمي  املسح  وقبل 

الحرف.

مكتب تصميم لـ)OPC))الجدولة)،)

اإلدارة)،)التنسيق()للمشاريع العقارية)

(، األعمال) تنسيق  والصناعية،)

التخطيط)،)إدارة املشاريع املفوضة)،)

اإلدارة)،)املشورة.

وبعد) أثناء) التصميم  في  الخبرة 

والتحكيم) العمل  من  االنتهاء)

بالنشاط) املتعلقة  املنازعات  وفض 

الهند�سي.

و/أو) العامين  املقاولين  دعم 

تحقيق) حتى  البداية  من  الخاصين 

الهيكلة) وإعادة  الجديدة  املشاريع 

والصناعية) الثالثة  املجاالت  في 

والزراعية واللوجستية)،)إلخ...

(، الخبرة العقارية) (، الطبوغرافيا)

سيج)،)املاسح الضوئي ثالثي األبعاد¬

التنظيمية) األهداف  تصميم 

والفنية واملعمارية للعميل)،

تملك األسهم أو الحصص بجميع)

أشكالها في أي شركة أو عمل مهما كان)

شكله ونشاطه في املغرب وفي الخارج؛

املعامالت) جميع  عام،) بشكل 

أو) املدنية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املنقولة أو العقارية أو املالية تتعلق)

بأحد) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

آخر) �سيء) بأي  أو  املحددة  األشياء)

مشابه أو ذي صلة؛

االجتماعي) الرأسمال  الرأسمال):)
ألف) مائة  بمبلغ  تحديده  تم 
)100000.00()درهم مقسم إلى ألف)
 (100( مائة) بقيمة  سهم  ()1000(
للسيد) مخصص  و  منها  لكل  درهم 
السيد) ( حصة() (800( عقرب نجيب)
حصة() (100( أمين) محمد  عقرب 
والسيد بوزكري احمد))100)حصة(.)
املقر االجتماعي):)126)شارع محمد)
سميحة)،)الطابق األول رقم)2،)إقامة)

األخوين.)،)الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

عقرب) السيد  التسيير اإلدارة:)
نجيب و ملدة زمنية غير محدودة.

ممثلة) الشركة  ( الشركة:) توقيع 
في جميع العقود الخاصة بها بتوقيع)
نجيب) عقرب  السيد  من  البسيط 

وملدة زمنية غير محدودة.
السنة االجتماعية):)من)1)يناير إلى)

31)دجنبر.
بقلم) القانوني  تم تقديم اإليداع 
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
رقم)) تحت  (08/03/2021 بتاريخ)

.768992
مقتطف من أجل اإلشهار.
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 GROUPE REAL ESTATE EL
KHEIR
SARL 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ‚) عرفي  عقد  بموجب 
2020/12/17)‚)تم تحرير عقد شركة)
مميزاتها) محدودة‚) مسؤولية  ذات 

كالتالي):)
 GROUPE REAL(« (: التسمية)

»  ESTATE EL KHEIR SARL
ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

مسؤولية محدودة).
الهدف):))بيع وشراء)العقارات.

ابن بطوطة) (71 (: املقر االجتماعي)
الكريم) وعبد  بطوطة  ابن  ملتقي 
الدار) رقم3) األول  الطابق  ديوري 

البيضاء.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.)

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.)

حدد مبلغ الرأسمال) (: الرأسمال)

اإلجتماعي للشركة في)100.000))مئة)

1.000)حصة) الف()درهم مقسم إلى)

إجتماعية من فئة)100)درهم للحصة)

تم اكتتابهاودفعها بالكامل مرقمة من)

1)إلى)000 1وموزعة كالتالي):

حصة) (250 السيد علـي االحرش)

اجتماعية.

حصة) (250 مفهوم) السيد خالد 

اجتماعية.

 250 شيوب) بوشعيب  السيد 

حصة اجتماعية.))

250)حصة) ياسين بياض) ( السيد)

اجتماعية.))

مفهوم) خالد  عين  (: اإلدارة)

وبوشعيب شيوب كمسيرين للشركة.

التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2020/12/29 بتاريخ)

.759291
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مصرا تكس
 ش د م م و 

شركة) قرار  محضر  بمقت�سي 

بتاريخ) املنعقد  تكس«) »مصرا 

03/03/2021)بمقر الشركة))تم وضع)

قرر) حيت  األسا�سي  القانون 

املساهم الوحيد لشركة ما يلي):

االسم مصرا تكس ش د م م و)

بالجملة)) أتواب  بيع  (: الغرض)

تصدير و استراد وكل ما يتعلق بتنميتها)

وتطويرها و زيادة رأسمالها والتجارة))

)زاوية) 61)شارع اللة ياقوت) املقر)

   85 رقم) (2 الطابق) املعاني  مصطفى 

الدار البيضاء).

املدة:)99)سنة.
رأسمال:)مائة ألف درهم مقسمة)
واحدة) كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة درهم).
علي الطاليب ألف حصة.

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)
غير) ( ملدة) ( إلى السيد علي الطاليب)

محددة مع اعتماد توقيع))الوحيد.)
إلى السيد علي الطاليب.)

وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

11/03/2021)تحت رقم)769275 .
666 P

GLOBALWATECH  شركة
 ش.م.م

السجل التجاري رقم: 10819
موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2019/08/01 بتاريخ) باملحمدية 
ذات) (GLOBALWATECH لشركة)
مسؤولية محدودة بالتغييرات التالية):
للشركة) الرئي�سي  املقر  نقل 
إلى:إقامة الزهور الطابق الرابع شقة)

رقم)11)الحديقة املحمدية.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) املحمدية  االبتدائية 

.2019/08/06
667 P

 SOHO شركة 
 PNEUMATIQUE

 شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  500000.00 درهم

 66 و مقرها االجتماعي الكائن ب)
شارع بطالي محمد بن املكي الصخور)

السوداء البيضاء
الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
17/02/2021بالبيضاء)تقرر ما يلي):

االجتماعية) الحصص   تفويت 
كما يلي:

 RACHID((تفويت من طرف السيد
اي) حصة  (800 ل) ( (BENLAHCEN
)حصصه االجتماعية لفائدة) مجمل)
السيد) SAID BENLAHCEN مقابل)

80000)درهم.
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 SALAH((تفويت من طرف السيد -

اي) حصة  (800 ل) ( (BENLAHCEN

لفائدة) االجتماعية  مجمل حصصه 

السيد) SAID BENLAHCEN مقابل)

80000)درهم.

تحيين القانون االسا�سي للشركة).)

القانون) تحيين  الشركاء) قرر 

هدا) اسا2  على  ( للشركة) االسا�سي 

التغيير).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 

تحت رقم709056 .  (17/02/2021 

السجل التجاري رقم))215707 .
لإلشارة والبيان

667 P

 SOHO« شركة

  PNEUMATIQUE
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها  500000 درهم

 66 الكائن ب) ومقرها االجتماعي 

شارع بطالي محمد بن املكي الصخور)

السوداء)البيضاء

الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

17/02/2021بالبيضاء)تقرر ما يلي):

تفويت الحصص االجتماعية كما)

يلي):

 RACHID((تفويت من طرف السيد

اي) حصة  (800 ل) (BENLAHCEN

لفائدة) االجتماعية  مجمل حصصه 

مقابل) (SAID BENLAHCEN السيد)

80000)درهم.

 SALAH((تفويت من طرف السيد

اي) حصة  (800 ل) ( (BENLAHCEN

)حصصه االجتماعية لفائدة) مجمل)

SAID BENLAHCEN)مقابل) ( السيد)

80000)درهم.

تحيين القانون االسا�سي للشركة).)

القانون) تحيين  الشركاء) قرر 

هدا) اسا2  على  للشركة  االسا�سي 

التغيير).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 
 .709056 رقم) تحت  (17/02/2021

السجل التجاري رقم))215707 .
لإلشارة والبيان

668 P

EXPERT MANUTENTION 
ET TRAVAUX INDUSTRIELS

 25 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الوحيد) الشريك  قام  (2021 فبراير)

لشركة)
 EXPERT MANUTENTION ET

TRAVAUX INDUSTRIELS
شومبيني) زنقة  ب15،) املتواجدة 
 2 الطابق) اللطيف،) عبد  إقامة 
الرقم)13)الدار البيضاء)ذات السجل)
التجاري رقم389657)؛بوضع محضر)
بالقرارات) االستثنائي  العام  للجمع 

التالية):
العنوان) إلى  املقر االجتماعي  نقل 
(،2 العمارة) سوريزيي  إقامة  التالي):)

املحل رقم)3)–سطات
تمديد الغرض االجتماعي

إعادة صياغة النظام االسا�سي.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (.08/03/2021 البيضاء)

رقم768921. 
بكتابة) التجاري  التسجيل  إيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)

03/11/ 2021)تحت رقم)126. 
اإلدارة

669 P

NICE WEEK TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها2.500.000  درهم

املقر اإلجتماعي : 17 شارع الجيش 
امللكي الطابق الرابع رقم 16 البيضاء 

السجل التجاري : 112781
توسيع النشاط االجتماعي

الوحيد) الشريك  قرار  عن  بناءا 
 NICE WEEK TOURS لشركة)
 12 بتاريخ) وحيد  بشريك  ش.م.م 

يوليوز)2020،)قد):

االجتماعي) النشاط  توسيع  تقرر 

بإضافة النشاط التالي):

نقل املستخدمين.

اضافة النشاط االسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

31/08/2020)تحت رقم) في) البيضاء)

 .722228
من أجل اإليجاز والبيان

670 P

PROTECTION AGRO & 

SOLUTIONS 

INDUSTRIELLES 
.S.A.R.L

نقل املقر
خاص) محضر  بمقت�سى 

لشركة) (22/02/2021 بتاريخ)

 PROTECTION AGRO &

 SOLUTIONS INDUSTRIELLES

.S.A.R.L

مجموعة) في حي صدري،) الكائنة 
الدار البيضاء،) (23- رقم) زنقة57،) (5

تقرر ما يلي:

نقل املقر من العنوان):)

حي صدري،)مجموعة)5)زنقة)57،)

رقم)23)،)الدار البيضاء)إلى)128)شارع)

بلفدير،) (18 رقم) (5 الطابق) باحماد 

الدار البيضاء

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) لـالدار  التجارية 

08/03/2021)تحت رقم)769112.

671 P

PHARMACIE YANIS
SARL AU

السجل التجاري 216037

الرأسمال : 2200000

تعديل شركة
العام) الجمع  ملداوالت  طبقا 

اإلستثنائي بتاريخ)03/02/2021)قرر)

الشريك الوحيد مايلي):

من) الشركة  إسم  في  تغيير 
 PHARMACIE YOUNESS شركة)
شركة) إلى  (CASABLANCA

.PHARMACIE YANIS
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،15/02/2021 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم)767591 .
ملخص قصد النشر

672 P

مكتب األستاذ مروان زوافي

موثق بالدار البيضاء

زاوية شارع بوركون وزنقة أبو الوقت خلف)

إقامة جمال)2

MY PIZA
ش.ذ.م.م

فسخ عقد تسيير حر
بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
قام السيد) (،2020 نوفمبر) و23) (13
ذات) والشركة  االسمر،) ادريس 
 MY PIZA املحدودة) املسؤولية 
مقرها) درهم،) (100.000 رأسمالها)
بوركون،) االجتماعي بالدار البيضاء،)
عقد) بفسخ  شوان،) إقامة  (،159
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)
للرقم) والحامل  العنوان،) بنفس 

.383723
سوف يتم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط،) كتابة 

بالدار البيضاء.
للخالصة والبيان

673 P

 SOCIETE TECHNIQUE
 EQUIPEMENT
HYDRAULIQUE

SARL
T.E.H SARL

املصادقة على القانون الجديد 
األسا�سي للشركة

الجمع) محضر  بمقت�سى 
شركة) لشركاء) العادي  غير  العام 
 TECHNIQUE EQUIPEMENT
املنعقد) (HYDRAULIQUE SARL
بالدار) (2015 مار2) (16 بتاريخ)
بمقر الشركة وهو حي سام) البيضاء)
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الحي) (3 الرقم) نافع  بن  شارع عقبة 

املحمدي الدار البيضاء،)تقرر ما يلي):

الجديد) القانون  على  املصادقة 

األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 

 573152 2015)تحت رقم) أبريل) (16

و7921.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

674 P

LOCAMA

 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الوحيد) الشريك  قام  (2021 فبراير)

 ”LOCAMA“(لشركة

الحرية،) حي  (373 ب) املتواجدة 

السجل) ذات  املحمدية.) عالية 

محضر) بوضع  (8133 رقم) التجاري 

بالقرارات) االستثنائي  العام  للجمع 

التالية):

بالعنوان) للشركة  فرع  إنشاء)

املقاومة،) شارع  ب171،) املتواجد 

(،38 رقم) (5 الطابق) الزهراء) إقامة 

الدار البيضاء.

أمين) محمد  السيد  تعيين 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مامون 

ذو) للفرع  كمسير  (808909 رقم)

الصالحيات األكثر شموال.ً

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (.18/02/2021 باملحمدية)

.258

بكتابة) التجاري  التسجيل  إيداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (11/03/2021 البيضاء)

.769529
اإلدارة

675 P

 K.M 2A
SARL AU

تفويت الحصص
استقالة املسير

تعيين مسيرة جديدة
توسيع النشاط التجاري
تغيير الشكل القانوني

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي املنعقد بتاريخ)30)دجنبر)
قرر الشريك) بالدار البيضاء،) (2020
  AU K.M2A SARLلشركة الوحيد 
رأسمالها)100.000,00)درهم ومقرها)
شعيب) أبا  شارع  (227 االجتماعي)
ما) الدكالي حي الفرح الدار البيضاء،)

يلي):
طرف) من  حصة  (500 تفويت)
السيد عبد الرحيم قبلي إلى السيدة))

مرية قبلي.
استقالة السيد عبد الرحيم قبلي)

كمسير للشركة.
قبلي) مرية  السيدة  تعيين 

مسيرللشركة ملدة غير محدودة.
توسيع النشاط التجاري ليشمل)
الحماية،) التنظيف،) الحراسة،)

املراقبة
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء) بالدار  التجارية  للمحكمة 
عدد) تحت  (2021 فبراير) (23 بتاريخ)

.767160
676 P

 TECNICAS DEL« شركة
» ADITIVO

ش م م.  
 AVENUE 130 : املقر االجتماعي
 AMBASSADEUR BEN AICHA
ER(ETAGE(N° 1 1 الدار البيضاء. 

السجل التجاري رقم 358913
الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  اإلستتنائي  العام 
بتاريخ) واملسجل  (31/12/2020
العام الجمع  قرر  (02/02/2021 

ما يلي):

فيما) قرار  العام  الجمع  قبل 

تصفية)) مسطرة  اغالق  يخص 

  TECNICAS DEL ADITIVO(شركة

ش م م.)

نتيجة) بينت  التصفية  حصيلة 

خسارة صافية بمبلغ قدره)6885,83    

درهم.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

768215)بتاريخ)03/03/2021.
وهدا بمثابة مقتطف وبيان))املصفي(

677 P

ش.م.م)D& S COM)مكتب الحسابات

محاسب معتمد من طرف الدولة

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة)

يوسف)3)رقم)1 

)الحي املحمدي الدار البيضاء)

الهاتف)0522.66.60.03

 AYABI FITNESS« شركة

 »EVENT
ش.م.م)ش.و(

الحل املسبق للشركة
الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

أيوب) قررالسيد  (،31/01/2021

 AYABI(حنين الشريك الوحيد لشركة

محدودة)) شركة  (،FITNESS EVENT

رأسـما لها) املسؤولية بشريك وحيد،)

،مقرها) درهم) (100.000 اإلجتماعي)

شارع) (75 البيضاء) بالدار  االجتماعي 

رقم) الشقة  األول  الطابق  يناير  (11

169،)ما يلي):

للشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) املسبق  الحل 

كمصف) حنين  أيوب  السيد  تعيين 

للشركة.

 75 بالدارالبيضاء) ( مقر التصفية)

شارع)11)يناير،)الطابق األول الشقة)

رقم)169. 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09/03/2021 في) التجارية بالبيضاء)

تحت رقم)769292.

678 P

ONEGOCE
أو نيڱوص  

شركـة محدودة املسؤولية رأسمالها 

100.000 درهم

شارع لال الياقوت و زنقة العرعار 

عمارة 9 إقامةڱاليس الطابق 2 شقة 

17 الدار البيضاء

حل قبل األجل للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

حل) تقرر  (02/02/2021 بتاريخ)

انتهاء) قبل  أعاله  املذكورة  الشركة 

املدة املحددة وتصفيتها.))

وقد نصب كمصفي السيد املريني)

إقامة) (1 عبد الرحمان املقيم سالم)
 13 رقم) (11 عمارة) (1 الصفا شطر)

شارع محمد زفزاف سيدي البرنو�سي)

السلطات) له  وفوضت  البيضاء)

بالعمليات) القيام  أجل  من  املطلقة 
االجتماعية الجارية،)تحقيق األصول)

وتخليص الديون).)

التصفية حدد ب شارع لال) مقر 

 9 عمارة) العرعار  وزنقة  الياقوت 

إقامة ڱاليس الطابق)2)شقة)17)الدار)

البيضاء

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية الدار)
رقم))) (09/03/2021 بتاريخ) البيضاء)

.768966
من أجل التخليص واإلشهار

679 P

SOCIETE FALCIM
مقرها االجتماعي: رقم 1 طريق 

ميدلت أجالب أزرو.

في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر) وضع  تم  (،15/11/2020

لشركة)) اإلستثنائي  العام  الجمع 

بطريق) الكائن  بمقرها  (»FALCI(«

روطاما) جماعة  بامبطو  األمير،)

كونكري)ـ)غينيا.

أشغــــال اليـــــوم):

إنشاء)فرع تابع للشركة باملغرب.

تعيين املسير.

مختلفات.
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الحــــــــل األول):
لها) فرع  إنشاء) العام  الجمع  قرر 
تعريفها) (،»FALCIM(« (: إسم) تحت 
 002668755000065 (: هو) املوحد 
طريق) (1 برقم) الكائن  بالعنوان 
والقيام) ميدلت أجالب أزرو املغرب،)

باألنشطة التالية):
منعش عقاري)

أشغال مختلفة أو البناء.
الحــــــــل الثاني):

:  قرر الجمع العام تعيين السيـدة)
 TOVIAKOU ARIANE NADINE
 KERSTINE JUTTA GBENAGNON
رقم) الفرن�سي  السفر  لجواز  الحاملة 
الوحيدة) املسيرة  (،15CF15825

للفرع ملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأزرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (08/03/2021 بتاريخ)

السجل التجاري)1285.
680 P

ROFANE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
برأسمال : 10.000 درهم

1 إقامة اللطيف ب م عمارة ب 1 
طريق قنيطرة شقة 11 شماعو باب 

مريسة سال
تغيير نشاط الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة))
ROFANE NEGOCE)واملنعقد بتاريخ)

16)فبراير)2021)تقرر ما يلي):
تحقيق) في  الركة  غرض  يكمن 

العمليات التالية،)باملغرب):
والخياطة) النسيج  ورشة  مشغل 

التقليدية والحديثة.
صانع النماذج واملميز.

الخياطة) أنواع  جميع  تدريب 
وصانع النماذج.

بيع األدوات املنزلية.
تسويق املالبس الجاهزة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم)8)مار2)2021)تحت رقم)236.
مقتطف بمثابة إعالن

681 P

ائتمانية محمد بوزبع
تمارة

STRADOM
2.ت. الرباط : 21751
إضافة مسيرين جدد

تعديل التوقيع
تحيين القوانين األساسية للشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)
الجمع) قرر  (،2021 فبراير) (25 في)
 SOCIETE لشركة) االستثنائي  العام 
 DE TRAVAUX DOMESTIQUES
ش.ذ.م.م،) (STRADOM باختصار)
مقرها) درهم،) (2.000.000 رأسمالها)
تجزئة) األوداية،) كيش  بتمارة،)
إسكان،)عمارة رقم)10،)شقة رقم)1،)

ما يلي):
إضافة السيد أحمد سليم عاشور)
كمسيرين) عاشور  زكية  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل التوقيع.

األساسية) القوانين  تحيين 
للشركة.

من) (15 املادة) تعديل  تم  وبذلك 
القانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 مار2) (8 بتاريخ)

.111517
من أجل االستخالص والبيان

682 P

ائتمانية محمد بوزبع
تمارة

STRADOM GARDIENNAGE
2.ت. الرباط : 86935
إضافة مسيرين جدد

تعديل التوقيع
تحيين القوانين األساسية للشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة)
في)25)فبراير)2021،)قرر الجمع العام)
 STRADOM لشركة) االستثنائي 
ش.ذ.م.م،) (GARDIENNAGE
مقرها) درهم،) (600.000 رأسمالها)
تجزئة) األوداية،) كيش  بتمارة،)
إسكان،)عمارة رقم)10،)شقة رقم)1،)

ما يلي):

إضافة السيد أحمد سليم عاشور)

كمسيرين) عاشور  زكية  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.

تعديل التوقيع.

األساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

من) (15 املادة) تعديل  تم  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 مار2) (8 بتاريخ)

.111516
من أجل االستخالص والبيان

683 P

ائتمانية محمد بوزبع

تمارة

PAVED WAY
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

في)19)يناير)2021،)تم تحرير القوانين)

األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي):

 PAVED WAY (: التسمية)

ش.ذ.م.م.

للشركة) (: االجتماعي) الهدف 

األهداف التالية):

مقاولة األشغال املختلفة للبناء،)

الصفقات) وجميع  املدنية  الهندسة 

شبه) العام،) للقطاع  بالنسبة  سواء)

العام أو الخاص.

أشغال البناء)واألشغال العامة.

األعمال الفنية.

فار2) أبو  زنقة  الرباط،) (: املقر)

الطابق) (،26 رقم) عمارة  املريني،)

الثاني،)الشقة رقم)7.

درهم) (100.000 (: املال) رأ2 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم للواحدة مسددة وموزعة)

بين الركاء)كالتالي):

 900 (: بورمان) محمد  السيد 

حصة.

 100 (: بورمان) يونس  السيد 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

يونس) السيد  طرف  من  محدودة 

بورمان.

:)تبتدئ في فاتح) السنة الحسابية)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

الذخيرة) خصم  بعد  (: األرباح)

لقرار) تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

إنصافا حسب حصص كل) الشركاء)

واحد منهم.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

مار2) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)111682.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 

السجل) مصلحة  لدى  الشركة 

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)

تحت عدد)150193)بتاريخ)11)مار2)

.2021
من أجل االستخالص والبيان

684 P

HORSE SHOP
SARL

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social : 30, Avenue

 Oqba(Appt(n° 12Bis 4ème(étage

Résidence(Nil(Agdal(Rabat

RC : 138271

تفويت حصص اجتماعية
 HORSE شركة) شركاء) اتخذ 

العام) الجمع  خالل  (SHOP SARL

 2020 ديسمبر) (7 بتاريخ) االستثنائي 

ما يلي):

بين) حصة  (333 بتفويت) اإلقرار 

بنعي�سى) ياسمينة  السيدة  البائعة 

واملفوت إليه السيد يوسف بركاش.

اإلقرار في االجتماع على أن جميع)

الوحيد) الشريك  بيد  الحصص 

السيد يوسف بركاش الحامل لبطاقة)

 A609930 رقم) الوطنية  التعريف 

الذي أصبح بذلك الشريك الوحيد.
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العمل) في  الشركة  ستستمر 

كشركة ذات مسؤولية محدودة من)

شريك وحيد.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)111672 

بتاريخ)11)مار2)2021.
مقتطف من أجل اإلشهار

685 P

HORSE LINE

SARL

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social : 30, Avenue

 Oqba(Appt(n° 12Bis 4ème(étage

Résidence(Nil(Agdal(Rabat

RC : 137727

تفويت حصص اجتماعية

 HORSE LINE(اتخذ شركاء)شركة

SARL)خالل الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ)7)ديسمبر)2020)ما يلي):

بين) حصة  (500 بتفويت) اإلقرار 

البائع السيد يوسف بركاش واملفوت)

إليه السيدة مريم أكيزول.

اإلقرار في االجتماع على أن جميع)

الوحيد) الشريك  بيد  الحصص 

السيدة مريم أكيزول الحاملة لبطاقة)

 A76221 رقم) الوطنية  التعريف 

الذي أصبح بذلك الشريك الوحيد.

العمل) في  الشركة  ستستمر 

كشركة ذات مسؤولية محدودة من)

شريك وحيد.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)111671 

بتاريخ)11)مار2)2021.
مقتطف من أجل اإلشهار

686 P

ORBIS GREEN OLIVE
SA

Au(Capital(de 26.104.000 Dhs
 Siège(Social : 24, Rue(Mohamed

El(Ghazi(Olm(Souissi(Rabat
RC : 132755

رفع رأسمال الشركة
 ORBIS شركة) شركاء) اتخذ 
الجمع) خالل  (GREEN OLIVE SA
سبتمبر) (30 العام االستثنائي بتاريخ)

2020)القرار التالي):
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
يرتفع) وبذلك  درهم،) (18.296.000
 26.102.000 من) الشركة  رأسمال 
عن) درهم  (22.600.000 إلى) درهم 
 182.960 وإصدار) إنشاء) طريق 
درهم) (100 بقيمة) جديدة  حصة 
بالكامل مع) محررة  نقدا،) لالكتتاب 
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إمكانية 
على) واملستحقة  املقدار  املحددة 

الشركة.
تحيين النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالرباط تحت رقم)111665 

بتاريخ)11)مار2)2021.
مقتطف من أجل اإلشهار

687 P

املركز الجهوي لالستثمار

جهة بني مالل)-خنيفرة

 AZ BATI-CONSULT  SARL 
AU

100.000DH
اعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (25/02/2021
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:)
ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
  AZ BATI-CONSULT(:(التسمية
التقنية) الدراسة  غرض الشركة:)
-الهندسة املدنية)-أشغال أو إنشاءات)

متنوعة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،1 ياسمينة) (207 رقم) السفلي 

خريبكة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم)

إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على):))

زكراني ايوب):)100.000)درهما.)

الحصص العينية):)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم):

 207 رقم) الساكن  ايوب  زكراني 

ياسمينة)1،)خريبكة

توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

للسيد زكراني ايوب مسير ومساهم)

ملدة غير محدودة.

ب) القانوني  االيداع  تم 

08/03/2021)تحت رقم)6905.
1 C

Z & S ENTREPRISE  SARL
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط))بتاريخ))05)فبراير)2021)،قد)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

    z(&(s(entreprise(:(التسمية

أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

كافة) تجزئة و بناء) مختلفة و البناء،)

املشاريع
رأسمال الشركـة)100.000)))درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) ( مقسمة)

100)درهم للحصة الواحدة.

سامر جعبري))500)حصة

زكريا فالح)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.

املقر):)25،)زنقة تنسيفت)،)الشقة)
رقم)5،)أڭدال)،)الرباط

املسير):)السيد سامر جعبري)
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.129833
2 C

 SOCIETE ABDESLAM
 MAHDI TRANSPORT

املقر االجتماعي بلوك 6 تجزئة 
تلتاوية قصبة تادلة

رقم التقييد بالسجل التجاري 
1893

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
01/10/2020،)تم انشاء)شركة))ذات)
املسؤولية تحمل))الخصائص التالية:

التسمية):))
 SOCIETE ABDESLAM MAHDI

 TRANSPORT
تلتاوية) تجزئة  (6 بلوك) العنوان:)

قصبة تادلة مالل.)
الغــرض):))نقل البضائع).

رأ2 املــال)100.000)درهم).
:)تبدا في االول)) السنة االجتماعية)
من يناير و تنتهي في)31)دجنبر من كل)

سنة).
السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
املسير):)رفيق عبد السالم).)))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية قصبة تادلة تحت رقم)93 

بتاريخ)9)أكتوبر)2020.
3 C

))املركز الجهوي لالستثمار
جهة بني مالل)-خنيفرة

 SABIR SOLUTIONS SARL 
AU

100.000DH
اعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (22/02/2021
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:)
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ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

 SABIR SOLUTIONS(:التسمية

وكالة االتصاالت) غرض الشركة:)

واألحداث)-تاجر توريد املكاتب)-تجارة

الطابق) االجتماعي:) املقر  عنوان 

(،1 تجزئة ياسمين) (328 السفلي رقم)

خريبكة

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم)

إلى) مقسمة  النقدية:) الحصص 

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة على:))

صابر الجياللي):)100.000)درهما.)

الحصص العينية):)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:

 328 صابر الجياللي الساكن رقم)

حي ياسمين)1،)خريبكة.

توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

مسير) الجياللي  صابر  للسيد 

ومساهم ملدة غير محدودة.

ب) القانوني  االيداع  تم 

03/03/2021)تحت رقم)6899.
4 C

 AGRO INVEST DAKHLA 

  SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 10.000 درهم

مقرها : حي القسم 2 ، عمارة 29 

شقة رقم 2 - الداخلة -

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحداث القانون) (، (23/12/2020

مسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

التسميــة):

 AGRO INVEST DAKHLA

. SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة).

سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):)
جميع االنشطة الفالحية،)زراعة،)
معالجة) تثمين،) تحويل،) انتاج،)
تربية) الفالحية،) املنتوجات  وتسويق 
تربية املوا�سي بجميع) املائية،) االحياء)

أشكالها.
العمليات) جميع  كذلك 
املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)
(،2 حي القسم) ( (: املقر االجتماعي)

عمارة)29)شقة))رقم)2)-)الداخلة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على)100 
للواحـد) ( درهم،) (100 حصة من فئة)

لفائدة الشركاء):)
عائشة النانة الكنتاوي)90))حصة

فاطمة الكنتاوي))))10)حصة
التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيدة):)عائشة النانة الكنتاوي.
فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
(- الداخلة) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
بمدينـة الداخلـة يـوم) وادي الذهب،)
05/01/2021)تحـت عـدد)16/2021 

السجل التجاري رقم)17035.   
للنشر والبيان

5 C

  DERDAK MULTI-SERVICES
SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي السالم شارع ادشيرة رقم 
69 - الداخلة -

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (،18/08/2020
األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية)

ذات شريك وحيد.

التسميــة):

  DERDAK MULTI-SERVICES

SARL A ASSOCIE UNIQUE

ذات) املسؤولية  محدودة  شـركـة 

شريك وحيد

سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):)

الرفيعة) للخياطة  ورش  خلق 

تصدير) استيراد،) تسويق،) املستوى،)

االت،) االثواب،) أنواع  جميع  ونقل 

اشغال) الخياطة،) ولوازم  تجهيزات 

الخياطة عامة.

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

املقر االجتماعي):))حي السالم شارع)

ادشيرة رقم)69)-)الداخلة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

رأ2 املـال):)حدد رأ2 املال في مبلغ)

 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

للواحـد) ( درهم،) (100 حصة من فئة)

سعيد) (: الوحيد) الشريك  لفائدة 

درداق.

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد الوحيد):)سعيد درداق.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (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  (15/09/2020 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (726/2020

  .16211
للنشر والبيان

6 C

 EL YAZID CONSEIL SARL A

ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها : حي املطار شارع ادرار سطيف 

رقم 1162-1  - الداخلة -

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إحداث  تم  (،10/11/2020

مسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

التسميــة):

 EL YAZID CONSEIL SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدودة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد

سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):)

مباشرة) حصص   اكتساب 

العمليات) جميع  في  مباشرة  غير   او 

إنشاء) طريق  عن  الشركات  أو 

تكوينها) في  املشاركة  أو   الشركات 

 أو زيادة رأ2 مال الشركات القائمة

)أو عن طريق الرعاية أو شراء)األسهم)

أو حقوق الشركة أو غير ذلك.

األعمال) شؤون  جميع  إدارة 

املالية األوراق  أو  العقارات   أو 

أو الصناعية أو التجارية).

املشورة) تقديم  و  دراسة 

االستثمارات) جميع  وإنجاز   وتطوير 

أو االستثمارات وكذلك كلها التقنية،)

الصناعية،) املالية،) االقتصادية،)

السياحية،) التجارية،) التعدينية،)

الزراعية والعقارات).

وبيع وتبادل جميع األوراق) شراء)

وجميع) للتحويل  القابلة  املالية 

األسهم ذات الفائدة.

االختراع) براءات  على  الحصول 

ومنحها واستغاللها وبيعها.
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املأكوالت) جميع  وبيع  شراء)
استيراد) (، األسماك) وصيد  البحرية 

وتصدير األسماك املعلبة).
العمليات) جميع  كذلك 
املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)
املطار) حي  ( االجتماعي:) املقر 
 -  1  -  1162 شارع ادرار سطيف رقم)

الداخلة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي
رأ2 املـال):)حدد رأ2 املال في مبلغ)
 1000 على) مقسم  درهم  (100.000
للواحـد) ( درهم،) (100 حصة من فئة)
اليزيد) (: الوحيد) الشريك  لفائدة 

بوعمود
:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد الوحيد))):)اليزيد بوعمود
فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (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  (30/11/2020 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (1122/2020

   .16773
للنشر والبيان

7 C

 MALIMBOI  SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 1.000.000 درهم
مقرها : حي النهضة 1 ، شارع زبير بن 

العوام رقم 18 - الداخلة -
تأسيـــس

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (،13/11/2020
مسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.
 MALIMBOI SARL(:(التسميــة
شـركـة ذات مسؤولية محدودة).

سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):)
واالشغال) عامة  البناء) اشغال 

العمومية،)استيراد وتصدير.
العمليات) جميع  كذلك 
املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)
(،1 حي النهضة) ( (: املقر االجتماعي)
شارع زبير بن العوام رقم)-18)الداخلة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
درهم مقسم على) (1.000.000 مبلغ)
درهم،)) (100 10.000)حصة من فئة)

للواحـد لفائدة الشركاء):)
واسو محمد))))3332))حصة.
واسو علي))))))))3333)حصة.
واسو محمد))))3333)حصة.

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)
السيدان):)واسو محمد و علي واسو

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (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  (30/11/2020 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (1125/2020

   .16775
للنشر والبيان

8 C

 SOCIETE  AR TOUCH
STUDIO   SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
بشريـــــك واحـــــد

رأسمالهـــــا 50.000 درهـــــم
 مقــــرها االجتماعــــي:  والية سانتر 

الطابق 6 رقم 66 تطوان.
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان,) (29/01/2020 في:) املـــؤرخ 
األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 AR TOUCH (: تسميــــة الشركــــــــة)

  STUDIO SARL AU

الشركـــة) (: الشركـــــة) أغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):

مهند2 معماري.

سانتر) والية  (: االجتماعي) املقر 

الطابق)6)رقم)66)تطوان.)

لقـــد تحـــدد رأسمـــال) ( الرأسمــــــــــــال:)

 50.000 قـــدره:) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 

درهـــم مقســـم))كالتالي)

يصـــل) أيوبي  سلمى  (: السيــــدة)

درهم) (100 بقيمة) حصـة  (500 إلــى)

للحصة.)))))

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)

99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تاريــــخ التسجيـل)

بالسجـل))التجـاري.)

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيير)

سلمى) السيـــدة  إلـــى  الشركـة  تسييــر 

غيـــــــر) ملــــدة  واحـــــد  كمسيــــر  ( أيوبي)

محـــــــددة.

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)

االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضبـــط 

بتطـــوان بتاريـــخ):)13/02/2020

وتقييــــد) (1378 رقـــــم) تحـــــت 

تحـــت) التجـــاري  بالسجـــل  الشركـــة 

رقم):)22579. 
مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

9 C

LAVAGE COSANOSTRA
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: 2، تجزئة الصداقة، 

الطابق االول، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري :

17521

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ) مسجل  (،2021 يناير) (23
تم إعداد القانون) (،2021 يناير) ( (25

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 
املسؤولية دات شريك وحيد.

تسمية الشركة):
 LAVAGE COSANOSTRA

غـرض الشركة):)
قطع) بيع  السيارات،) غسل 
السيارات،) مستلزمات  و  الغيار 
االكرية) التجارة،) السيارات،) صيانة 

املتنوعة،)التصدير و االستيراد.
2،)تجزئة) عنوان املقر االجتماعي:)

الصداقة،)الطابق االول،)الجديدة.)
املبلغ محدد في) رأسمال الشركة:)
   1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 
الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)
الزغاري:) الفتاح  عبد  السيد 

1000)حصة اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
ملدة غير محددة السيد عبد الفتاح)

الزغاري.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

27)فبراير)2021)تحت رقم)25928.
خالصة وبيان

10 C

ANGE BLEU
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 750.000  درهم

املقر االجتماعي : زنقة ابن تومرت، 
رقم 35، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري :
311

تعديالت
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
 03 مسجل بتاريخ) (،2021 يناير) (21
تم التداول في النقط) (،2021 فبراير)

املسجلة بجدول االعمال التالي:
وفاة) (»(Constat(« تسجيل) (-

املسماة قيد حياتها زينب بنحيون.
توزيع الحصص االجتماعية التي)
الورثة) على  الهالكة  ملكية  في  كانت 

ودوي الحقوق.
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االسا�سي) القانون  صياغة  اعادة 
للشركة املعنية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

22)فبراير2021)تحت رقم)26057.
خالصة وبيان

11 C

JAFIRIPRO
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي:  تجزئة جميلة 
36، الشقة رقم 2، الطابق االول، 

الجديدة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

17705
تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
 07 مسجل بتاريخ) (،2021 يناير) (25
القانون) إعداد  تم  (،2021 فبراير)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.
 JAFIRIPRO((:(تسمية الشركة

غـرض الشركة):)
الصناعية) للصيانة  مقاولة 

واشغال كهرباء)البنايات.
تجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوان 
الطابق) (،2 الشقة رقم) (، (36 جميلة)

االول،)الجديدة.)
محدد) املبلغ  الشركة:) رأسمال 
إلى) مقسم  درهم  (100.000 في)
 100 حصة اجتماعية بقيمة) (1000
على) الواحدة موزعة  للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي:)
 500 (: عافري) جمال  السيد  (-

حصة اجتماعية.
 500 (: زهاري) الحسن  السيد  (-

حصة اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
السيد عبد الحكيم عافري الحامل)
رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.MC257227

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

23)فبراير)2021)تحت رقم)26071.
خالصة وبيان

12 C

CENTRALE POULET
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: بالد البركة، شعبة 

لحوالة، جماعة اوالد رحمون، دائرة 

ازمور، اقليم الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17721

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

  09 مسجل بتاريخ) فبراير2021،) (03
القانون) إعداد  تم  (،2021 فبراير)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

)تسمية الشركة):

CENTRALE POULET

غـرض الشركة):)

تربية الدواجن بمختلف اصنافها)

و االتجار فيها.

تجارة املواد الغذائية و الفالحية.

بالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جماعة اوالد) البركة،)شعبة لحوالة،)

رحمون،)دائرة ازمور،)اقليم الجديدة.)

محدد) املبلغ  (: الشركة) رأسمال 

   1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

-)السيد ابوبكر بنشقرون):)1000 

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)

ابوبكر) السيد  محدودة  غير  ملدة 

بنشقرون.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

25)فبراير)2021)تحت رقم)26082.
خالصة وبيان

13 C

THE RIGHT WORK  TRK
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي:  اقامة اشراق، 

الشقة 21، شارع محمد الساد2،  

الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17707

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ) مسجل  (،2021 فبراير) (10 

تم إعداد القانون) (،2021 فبراير) (18

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية.

)تسمية الشركة):

 THE RIGHT WORK  TRK

غـرض الشركة):)

مقاولة لالتجار في مواد النظافة،)

املحالت) واجهات  تنظيف  واشغال 

التجارية و الشق السكنية،)و تزيين و)

صيانة و املناطق الخضراء.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد) شارع  (، (21 الشقة) اشراق،)

الساد2،))الجديدة.)

محدد) املبلغ  الشركة:) رأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (100.000 في)

1000)))حصة اجتماعية بقيمة)100 

على) الواحدة موزعة  للحصة  درهم 

الشريكتين كالتالي:)

 DELOGU LUCIANO: السيد) (-

220)حصة اجتماعية.

حصة) (220 السيد فؤاد زواق:) (-

اجتماعية.

 220 بلهرادي:) هدى  السيدة  (-

حصة اجتماعية.

-)السيدة خديجة الساللمي:)280 

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)

 DELOGU LUCIANO السيد)

والسيد فؤاد زواق.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

22)فبراير)2021)تحت رقم)26079.
خالصة وبيان

14 C

LAMTOS

شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمال الشركة: 100.000  درهم

املقر االجتماعي:  17 زنقة 603،                 

الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

11833 

قفل تصفية شركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

(،2020 دجنبر) (22 االستثنائي بتاريخ)

للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

املذكورة اعاله السيدة بشرى المك)

ما يلي:

-)التصفية الكلية للشركة بناء)على)

تقرير املكلف بالتصفية و املصادقة)

الدي) الشخص  دمة  ابراء) مع  عليه 

تكلف بعمليات التصفية مع الزامية)

القيام باإلجراءات و التدابير االدارية)

الجاري بها العمل في هدا املجال.

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة)))بتاريخ)

07)يناير)2021)تحت عدد)25830
خالصة وبيان

15 C
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STATION RS316

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: لخديم 5، الشقة 5، 

الطابق االول، حد اوالد افرج، اقليم 

الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري :

17669

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

  11 مسجل بتاريخ) (،2021 يناير) (28

القانون) إعداد  تم  (،2021 فبراير)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

تسمية الشركة):

 STATION RS316

محطة) خدمة  (: الشركة) غـرض 

للبنزين.

عنوان املقر االجتماعي):)لخديم)5،)

اوالد) حد  االول،) الطابق  (،5 الشقة)

افرج،)اقليم الجديدة.)

املبلغ محدد في) رأسمال الشركة:)

   1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

 1000 (: لخديم) خليل  السيد  (-

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)

ملدة غير محدودة السيد خليل لخديم)

للبطاقة الوطنية للتعريف) ( الحامل)

.B567525(رقم

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

18)فبراير)2021)تحت رقم)26023.
خالصة وبيان

16 C

LE FIRST CAP

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: لخديم 5، الشقة 5، 

الطابق االول، حد اوالد افرج، اقليم 

الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري :

17667

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

  11 مسجل بتاريخ) (،2021 يناير) (28

القانون) إعداد  تم  (،2021 فبراير)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 LE FIRST CAP(:(تسمية الشركة(

غـرض الشركة):)قاعة شاي اكالت)

خفيفة وممون حفالت.

عنوان املقر االجتماعي):)لخديم)5،)

اوالد) حد  االول،) الطابق  (،5 الشقة)

افرج،)اقليم الجديدة.)

املبلغ محدد في) رأسمال الشركة:)

   1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

 1000 (: لخديم) خليل  السيد  (-

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)

ملدة غير محدودة السيد خليل لخديم)

للبطاقة الوطنية للتعريف) ( الحامل)

.B567525(رقم

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

18)فبراير)2021)تحت رقم)26022.
خالصة وبيان

17 C

 ADNAN AQUACULTURE

S.N.C

شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها حي ام التون�سي رقم 272  

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسميــة):

 ADNAN          AQUACULTURE SNC  

شـركـة التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر والصدفيات).....

خلق واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

التون�سي) ام  حي  االجتماعي:) املقر 

رقم)272))-)الداخلة)).

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

اوالد الشيخ حمدي)))20)حصة

بنت الخير الركيبي))))))20)حصة

الغالية ماء)العينين)))20)حصة)

أسماء)املختار)))))))))))))20)حصة)

ساملة املختار))))))))))))))20)حصة)

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد):)اوالد الشيخ حمدي

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 

عـدد) تحـت  (22/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (628/2019

   .13993
للنشر والبيان

18 C

AM DRIGA HUITER S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها حي بئر انزران رقم 26  

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (19/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسميــة:

»  AM DRIGA HUITER SNC(«( 

شـركـة التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

فواكه) و  األسماك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)

املقر االجتماعي:)حي بئر انزران رقم)

26))-)الداخلة)).

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

احمد سالم محماد))))20)حصة.

فاطمة محماد)))20)حصة.

رقية بوطو))20)حصة).

انداء)محماد)20)حصة).

اعلي سالم معطال))20)حصة).
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التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيدة):)فاطمة محماد.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 

عـدد) تحـت  ( (17/07/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (769/2019

   .12199
للنشر والبيان

19 C

AQUA DAK S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها حي ام التون�سي رقم 156  

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

1/-)التسميــة:

شـركـة) (» ( (AQUA DAK SNC (« (

التضامن

الهــدف):)تهدف الشركة في املغرب)

لحسابها أو لحساب) أو الخارج سواء)

الغير):)

فواكه) و  األسماك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)

حي ام التون�سي) (: املقر االجتماعي)
رقم)156))-)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

عبد هللا اهل سيدي))20)حصة.

محمد اهل بوبكر)20)حصة.

محمد االمين الشنكلي)))20)حصة.

فاطمتو اهل بوبكر))20)حصة.)

الليهة احميدة)))20)حصة.)

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد):)عبد هللا اهل سيدي.)

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 

عـدد) تحـت  (28/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (676/2019

   .12023
للنشر والبيان

20 C

AQUA GROUPE CINQ S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000.00 درهم

مقرها   حي األمل 1 بلوك 12 رقم 13 

-الداخلة-    

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (28/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسميــة:

 »AQUA GROUPE CINQ SNC«

شـركـة التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)

املقر االجتماعي):)حي األمل)1)بلوك)

12)رقم)13،)الداخلة.))))))

))))املــدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)
التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) درهم  (100 فئة) من  حصة 

لفائدة السادة):)))))
حمدي سيدها)))))))20)حصة
االنصاري حسن))))20)حصة
مينو بدر الدين))))))20)حصة)
ميشان محمد))))))))20)حصة)
الصغير الشيخ)))))))20)حصة)

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)
السيد:))حمدي سيدها)

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الكويـرة 
عـدد) تحـت  ( (19/06/2019 ( يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (2019/620

   .13951
للنشر والبيان

21 C

 AQUACULTURE D’OR 
DAKHLA   S.N.C

شـركـة التضامن
رأسمالها  10.000.00 درهم 
مقرها   حي الغفران رقم 27 

-الداخلة-    
تأسيـــس

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة):

AQUACULTURE D’OR DAKHLA
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
فواكه) و  األسماك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

حدات) و  استغالل  و  ( خلق)

املعالجة.

األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)

املقر االجتماعي):)حي الغفران رقم)

27،)الداخلة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) درهم  (100 فئة) من  حصة 

لفائدة السادة):)))))

حمنة محمد احمد)))))))))20)حصة

حمنة محمد))))))))))))))))))))20)حصة

حمنة انويهة)))))))))))))))))))20)حصة)

حمنة بسما هلل عليها)))))20)حصة)

حمنة نورة)))))))))))))))))))))20)حصة)

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيد:)حمنة محمد احمد

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الكويـرة 

عـدد) تحـت  (19/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (2019/622

   .13955
للنشر والبيان

22 C

  BIR ANZARAN HUITRES

S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها  حي  الغفران 

-الداخلة-    

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (20/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
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التسميــة):

 »  BIR ANZARAN HUITRES (« (

شـركـة التضامن.

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

فواكه) و  األسماك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)

الغفران،) حي  االجتماعي:) املقر 

الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) درهم  (100 فئة) من  حصة 

لفائدة السادة):)))))

اهل علي سالم الحنفي)20)حصة.

حصة. (20 الغيالني) ( التروزي)

الطنجي محمد سالم)))20)حصة.)

الطنجي ابراهيم))20)حصة).

الدليمي عائشة))20)حصة).

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد):))اهل علي سالم الحنفي.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 

عـدد)) تحـت  (19/07/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  ( (801/2019

   .12237
للنشر والبيان

23 C

CULTDAKHLA S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000.00 درهم
مقرها  منازل اللجنة رقم 22 

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (03/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة:

CULTDAKHLA SNC)«)شـركـة)) («
التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):
وفواكه) ( و األسماك) املحار  تربية 

البحر و الصدفيات.....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)
اللجنة) منازل  (: االجتماعي) املقر 

رقم)22،)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):
مشنان السالم))))20)حصة
مشنان حمدي))))20)حصة
مسيدة الحسن)))20)حصة)
حرمة هللا مليرة))))))20)حصة)
ابا سيد احمد))))))20)حصة)

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)
السيد):)مشنان السالم

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الكويـرة 
عـدد) تحـت  ( (27/06/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (2019/667

   .12027
للنشر والبيان

24 C

DAKHLA FORTUNE S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها حي كسيكيسات رقم 122  

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة:

 »  DAKHLA FORTUNE SNC(«(
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)
املقر االجتماعي):)حي كسيكيسات)

رقم)122))-)الداخلة)).
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
السالك اصنيبا)))))))))))))20)حصة
بدر الدين اصنيبا))))))))))20)حصة
مينتو اصنيبا)))))))))))))))))20)حصة)
مصلحة اهل امحمد)))20)حصة)
السالكة))تكصيصة))))20)حصة)

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)
السيد):)السالك اصنيبا

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 
عـدد) تحـت  (27/06/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (672/2019

   .12037
للنشر والبيان

25 C

 DAKHLA FRUITS DE MER 

S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها حي الرحمة مجموعة 62 

منازل رقم 01  

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إحداث  تم  ( (19/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسميــة:

 DAKHLA FRUITS DE MER SNC

شـركـة التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

الرحمة) حي  (: االجتماعي) املقر 

 -   01 رقم) منازل  (62 مجموعة)

الداخلة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

محمد باربة)))20)حصة.

انس الصبيحي)))20)حصة.

مونة باربة))20)حصة.

مليرة اغريش))20)حصة.)

بيديد باربة))20)حصة).

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد):)محمد باربة.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.
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اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 
عـدد) تحـت  ( (19/07/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (799/2019

   .12231
للنشر والبيان

26 C

DAKHLA MAHAR S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها   حي أم التون�سي رقم 118 

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي لشـركـة التضامن).
التسميــة:

 »  DAKHLA MAHAR SNC (« (
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)
حي أم التون�سي) (: املقر االجتماعي)

رقم)118)-)الداخلة.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
عنات الذهبي))))20)حصة.
يحجبهه فراجي)))20)حصة.

نور السدات بارك هللا)))20)حصة)
سالمة بوسيف))20)حصة.)

املحفوظ الركيبي)))20)حصة).
التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيد):)الذهبي عنات.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الداخلة  الذهب-)

عـدد) تحـت  (28/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (680/2019

   .12051
للنشر والبيان

27 C

 ESSOUIHAL

AQUACULTURES S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها   حي القسم 2 رقم 23 

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إحداث  تم  ( (20/06/2019

األسا�سي لشـركـة التضامن).

 ESSOUIHAL (: التسمية)

  AQUACULTURES SNC

شـركـة التضامن.

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

املقر االجتماعي):)حي القسم)2)رقم)

23)-)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

فاطمتو البيكم))20)حصة.

بيباه البيكم)20)حصة.

احمد العالم)))20)حصة.)

إبراهيم اعبيدي))20)حصة.)

مراد ماء)العينين))20)حصة.)

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيدة):)فاطمتو البيكم.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الداخلة  (- الذهب)

عـدد) تحـت  (19/07/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (800/2019

   .12235
للنشر والبيان

28 C

 HUITRE ROUG DAKHLA

S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها   حي املسيرة 3 زنقة قنيطرة 
رقم 3 

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (03/07/2019

األسا�سي لشـركـة التضامن).

التسميــة):

HUITRE ROUG DAKHLA SNC

شـركـة التضامن.

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

 3 املسيرة) حي  (: االجتماعي) املقر 
زنقة قنيطرة رقم)3)-)الداخلة.)))))

))))))))))))))))))))))املــدة:)99)سنة ابتداء)

من تاريخ التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

عثمان البخاري))20)حصة.

صالح بوسيف))20)حصة.
رباب الدليمي))20)حصة.)

حصة) (20 ( البخاري) محمد 

السيد) اهل  االمين   .محمد 

 20)حصة.)

التسييـر):)عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيد):)البخاري عثمان.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الداخلة  الذهب-)

عـدد) تحـت  (18/07/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (792/2019

   .12227
للنشر والبيان

29 C

HUITRES BAI  S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000.00 درهم

مقرها   حي املطار، زنقة الدار 

البيضاء رقم 1-983 

-الداخلة-    

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسميــة):

)»)HUITRES BAI S.N.C)«)شـركـة)

التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
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وفواكه) واألسماك  املحار  تربية  (

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

:)حي املطار،)زنقة) املقر االجتماعي)

الدار البيضاء)رقم)1-983)–)الداخلة.))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) درهم  (100 فئة) من  حصة 

لفائدة السادة):)))))

فضلي محمد عبد هللا)))20)حصة

السماللي السالك)20)حصة.

باباه حفظ هللا)20)حصة).

بوشيبة السيد))20)حصة.)

الغيالن امين))20)حصة.)

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيد:)فضلي محمد عبد هللا))

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الكويـرة 

عـدد) تحـت  (19/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  ( (2019/618

   .13927
للنشر والبيان

30 C

 IVANCO DAK

AQUACULTURE  S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها   حي بئر انزران رقم 100 

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (17/06/2019

األسا�سي لشـركـة التضامن).

التسميــة):

 IVANCO DAK AQUACULTURE  

SNC  شـركـة التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

انزران) بئر  حي  (: االجتماعي) املقر 

رقم)100)-)الداخلة)).)))))))))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

اتفرح بيبات)))20)حصة.

اجيدة بيبات)))20)حصة.

الساملة بيبات))20)حصة.)

الشيخ ديدة))20)حصة).

محفوظ ديدة))20)حصة).

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيد):)الشيخ ديدة.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الداخلة  الذهب-)

عـدد) تحـت  (17/07/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (768/2019

   .12197
للنشر والبيان

31 C

LAGUIRA HUITRES  S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها   املنازل الحمراء رقم 1/1217 

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي لشـركـة التضامن).
التسميــة:

 » LAGUIRA HUITRES  SNC («(
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
األحياء) ( تربية) أنشطة  جميع 

املائية.)
املقر االجتماعي:))))املنازل الحمراء)
رقم)1217/1)-)الداخلة)).)))))))))))))))))))))))))))))
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
احمد العبد)))20)حصة.

منصور امبارك)20)حصة.
لحسن الركيبي)20)حصة).
رضا ايت ناني))20)حصة).

حكمت خوتها بركة)))))20)حصة)
التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيد):)احمد العبد
فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الداخلة  الذهب-)
عـدد) تحـت  (20/06/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (629/2019

   .13965
للنشر والبيان

32 C

 M2A EXPERT SOLUTION

SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدودة املسؤولية

 ذات  شريك وحيد
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها :  حي واد الشياف زنقة 2 رقم 

23

  الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (،06/03/2020

األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية)

ذات))شريك وحيد.

التسميــة):

 M2A EXPERT SOLUTION

SARL A ASSOCIE UNIQUE

ذات)) املسؤولية  محدودة  شـركـة 

شريك وحيد

الهــدف):

داخل) سواء) الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو)

لحساب الغير إلى):)

)املركبات،) شراء،)بيع،)كراء،)نقل)

األولية) واملواد  األجهزة  اآلالت،)

ومختلف املنتوجات.

الصناعية) الصيانة  اشغال 

النظافة،) خدمات  عامة،) واإلصالح 

الحراسة واألمن،)اشغال البستنة.

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

)حي واد الشياف) املقر االجتماعي:)
زنقة)2)رقم)23)-)الداخلة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي
رأ2 املـال):)حدد رأ2 املال في مبلغ)

 1000 درهم مقسم على) ( (100.000

للواحـد) ( درهم،) (100 حصة من فئة)

(: الوحيد) الشريك  السيد  لفائدة 

عادل موهال

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد الوحيد))):)عادل موهال.
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فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (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  (10/07/2020 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (276/2020

   .15823
للنشر والبيان

33 C

MANHATN HUITRES S.N.C

شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها   حي أم التون�سي رقم 10 

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي لشـركـة التضامن).

التسميــة:

 »MANHATN HUITRES SNC«(

شـركـة التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

حي أم التون�سي) (: املقر االجتماعي)

رقم)10)-)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

رباب اهل بابا)20)حصة.

صحار ابوشيبة))20)حصة.

بثينة))ابوشيبة)20)حصة).

الساملة بنسعيد))20)حصة).

اميلمنين ميشان)))20)حصة).

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيدة):)بثينة))ابوشيبة

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الداخلة  الذهب-)

عـدد) تحـت  (22/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (627/2019

   .13991
للنشر والبيان

34 C

 NAJEM COQUILLAGE 

S.N.C
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000.00 درهم

مقرها   حي أم التون�سي رقم 17 

الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (28/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسميــة):

 »NAJEM COQUILLAGE SNC(«

شـركـة التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

)خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

حي أم التون�سي) (: املقر االجتماعي)

رقم)17،)الداخلة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

اهل الناجم محمد)))))))20)حصة

بيدلة امبارك))))))))))))))))20)حصة

الناهة) ابراهيم  سيدي   اهل 

 20)حصة)

بيدلة دكجة))))))))))))))))))20)حصة)

اهل الناجم يهديها)))))))20)حصة)

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إلى)

السيد)):)اهل الناجم محمد

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة،)

عـدد) تحـت  ( (25/07/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (820/2019

   .12305
للنشر والبيان

35 C

PARADAIS HUITRES S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها حي املسيرة 1 زنقة جبل كركر 
رقم 12  

-الداخلة-

تأسيـــس
بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسميــة):

 » PARADAIS HUITRES SNC(«(

شـركـة التضامن.

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

 1 املسيرة) حي  (: االجتماعي) املقر 

زنقة جبل كركر رقم)12))-)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

فاطمتو مسعود)20)حصة.

فاطمة ديد)20)حصة.

محمد ديدة))20)حصة.)

دمب التوتاي)20)حصة).

مختار اهل ديدة)20)حصة).

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيدة):)فاطمة ديد

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 

عـدد) تحـت  ( (20/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (631/2019

   .13969
للنشر والبيان

36 C

PORTONVO S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم

مقرها حي ام التون�سي رقم 153  

الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إحداث  تم  ( (17/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
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التسميــة):

)«)شـركـة) (PORTONVO SNC (« (

التضامن

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....

خلق))واستغالل وحدات املعالجة.

جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)

حي ام التون�سي) (: املقر االجتماعي)

رقم)153))-)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 

مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 

للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))

محمد صغير20)حصة.

نورا لعبيد))20)حصة.

ابراهيم لعبيد)))20)حصة.)

هندو أهل عمر)20)حصة.)

فاطمة ولد عمر20)حصة.)

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد):)محمد صغير.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 

وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 

عـدد) تحـت  ( (16/07/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (760/2019

   .12181
للنشر والبيان

37 C

SAHARA HUITRES S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها حي اكسيكيسات رقم 3  

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة:

 »  SAHARA HUITRES SNC («
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)
املقر االجتماعي):)حي اكسيكيسات)

رقم)3))-)الداخلة.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
مريم زين الدين))))20)حصة

سعداني ميشان)))))20)حصة
الدين) زين  الكبير   الشيخ 

20)حصة)
ديديه العبا�سي)))20)حصة)
الناجم العبا�سي))20)حصة)

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)
السيدة):)مريم زين الدين

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 
عـدد) تحـت  ( (20/06/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (632/2019

   .13971
للنشر والبيان
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SEAQUACULTURE S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها حي املسيرة 1 شارع  ادريس 

فيال 01  
-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (30/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة):

 »  SEAQUACULTURE SNC (« (
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)
 1 املسيرة) حي  (: االجتماعي) املقر 
شارع))ادريس فيال)01))-)الداخلة)).)))))))))))))))))))))))))))))
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
سويلم ميشان)))))))))))20)حصة
داهي اهل الخطاط))))20)حصة
سلم بومراح))))))))))))))))20)حصة)
ابراهيم مشنان)))))))))))20)حصة)
عثمان ينجا))))))))))))))))20)حصة)

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)
السيد):)سويلم ميشان

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 

عـدد) تحـت  ( (20/06/2019 يـوم)

رقم) التجاري  السجل  (630/2019

   .13967
للنشر والبيان

39 C

TAGBA HUITRES S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها حي لفطيحات رقم 222  

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (19/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة):

 »  TAGBA HUITRES SNC («
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)
لفطيحات) حي  (: االجتماعي) املقر 
رقم)222)-)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)
التأسيس النهائـي.

في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
فاطمة حمو)))20)حصة

الخطاط امعيف))))))))))20)حصة
عثمان عياش))))))))))))))))20)حصة)
احمد سالم حمو))))))))))20)حصة)
بوشرايا))أهل عمر)))))))))20)حصة)
:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد:)عثمان عياش
فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 
عـدد) تحـت  (19/07/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (805/2019

   .12225
للنشر والبيان

40 C
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TIRES HUITRE DAK S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها حي الرحمة رقم 22  

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (03/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة):

 »  TIRES HUITRE DAK SNC(«(
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)
:)حي الرحمة رقم) املقر االجتماعي)

22))-)الداخلة)).)))))))))))))))))))))))))))))
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
السيدة))لكصابي)))20)حصة.
منينة محمودي)))20)حصة.

السيد بوكرن))20)حصة.)
لحبيب بوكرن)))20)حصة).

محمد فاضل هويبة))))20)حصة.)
:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد:)لحبيب بوكرن.
فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 
عـدد) تحـت  ( (02/07/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (692/2019

   .12073
للنشر والبيان

41 C

 TIRSS AQUACULTURE 
S.N.C

شـركـة التضامن
رأسمالها  10.000 درهم

مقرها حي اكسيكيسات ساحة 
الوحدة رقم 22  

-الداخلة-
تأسيـــس

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  ( (09/05/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة):

  TIRSS AQUACULTURE SNC
شـركـة التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)
املقر االجتماعي):)حي اكسيكيسات)
ساحة الوحدة رقم)22))-)الداخلة)).)))))))))))))))))))))))))))))
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
علي ماء)العينين))20)حصة.

عبد هللا احميادي)))20)حصة.
محمد الناجم الديه)20)حصة.)

السعد بنعالل))20)حصة.)
عبد الفتاح ديدا)20)حصة.)

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)
السيد):)عبد هللا احميادي.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 
عـدد) تحـت  ( (10/06/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (583/2019

   .13885
للنشر والبيان

42 C

ZOG HUITRE S.N.C 
شـركـة التضامن

رأسمالها  10.000 درهم
مقرها حي الغفران  

-الداخلة-
 تأسيـــس

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (03/06/2019

األسا�سي))لشـركـة التضامن).
التسميــة):

)»)ZOG HUITRE SNC))«)شـركـة)
التضامن

الهــدف):
تهدف الشركة في املغرب أو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)
وفواكه) واألسماك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات).....
خلق))واستغالل وحدات املعالجة.
جميع أنشطة تربية األحياء)املائية.)
(- ( حي الغفران) (: املقر االجتماعي)

الداخلة.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأ2  حدد  (: املـال) رأ2 
مبلغ)10.000)درهم مقسم على))100 
للواحـد) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لفائدة السادة):)))))
سيتو الجليل))20)حصة.

محمد فاضل ديدى))20)حصة.
شيماء)ديدى)20)حصة.)

الناجم الجليل)20)حصة.)
لعمر بولحيت))20)حصة.)

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)
السيدة):)سيتو الجليل.

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  دجنبـر  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):
باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
وادي) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة) بمدينـة  الذهب-الداخلة 
عـدد) تحـت  ( (27/06/2019 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (668/2019

   .12029
للنشر والبيان

43 C

HORIZON LINES SARL

 ETUDE DE RECHERCHE
 GEOLOGIQUE ET

GEOTECHNIQUE بإختصار 
GEORET

إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93020، تطوان املغرب

 ETUDE DE RECHERCHE
 GEOLOGIQUE ET

GEOTECHNIQUE بإختصار 
GEORET »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

مرتيل، املنطقة الصناعية، تجزئة 
رقم 121 - 93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2101
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)مار2)2018
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املتعلقة) الهبة  املصادقة على عقود 
ثالثمائة) مجموعه  ما  بتفويت 
اجتماعية) حصة  ()350( وخمسون)
لكل) درهم  ()100( مائة) فئة  من 
عبد) السيد  طرف  من  تمت  حصة 
بناته السيدة) ( الحميد رفا2 لفائدة)
دينا رفا2 بحسب مائة وستة عشر)
والسيدة) اجتماعية  حصة  ()116(
ندى رفا2 بحسب مائة وستة عشر)
والسيدة) اجتماعية  حصة  ()116(
دنيا رفا2 بحسب مائة وثمانية عشر)

)118()حصة اجتماعية.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بنقله) الشركة  رأسمال  من  الرفع 
درهم إلى) ()100.000( من مائة ألف)
بزيادة) درهم  ()1.000.000( مليون)
 (900.000( ألف) تسعمائة  قدرها 
درهم حيث تم إحداث تسعة آالف)
جديدة اجتماعية  حصة  ()9.000(
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لكل) درهم  ()100( مائة) فئة  من  (

حصة مكتتبة عن طريق دمج األرباح)

الشركاء) إسم  في  جميعها  ومحررة 

حسب نسبتهم من رأسمال الشركة،)

وبناء)على ذلك أصبح التوزيع الجديد)

السيد) يلي:) كما  الشركة  لرأسمال 

محمد توفيق دوالي ألفان وخمسمائة)

السيد) اجتماعية،) حصة  ()2.500(

عبد الرحيم بلقايد ألفان وخمسمائة)

السيد) اجتماعية،) حصة  ()2.500(

عبد اإلله بنمخلوف ألف وخمسمائة)

السيدة) اجتماعية،) حصة  ()1.500(
دنيا رفا2 ألف ومائة وثمانية وستون)
السيدة) اجتماعية،) حصة  ()1.168(
ندى رفا2 ألف ومائة وستة وستون)
السيدة) اجتماعية،) حصة  ()1.166(
دينا رفا2 ألف ومائة وستة وستون)

)1.166()حصة اجتماعية.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل مقر الشركة من شارع حلوان،)
إلى) تطوان  سفلى،) طوابل  (،58 رقم)

الصناعية،) املنطقة  مرتيل،) طريق 

تجزئة رقم)121،)تطوان.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التجديد للمسيرين السيد عبد اإلله)

توفيق) محمد  والسيد  بنمخلوف 

دوالي والسيد عبد الرحيم بلقايد،)في)

باسم) ومتصرفين  مهامهم كمسيرين 

وتخويلهم) محددة  غير  ملدة  الشركة 

صالحية التوقيع باسم الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي للشركة

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الشركاء)واملساهمات)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأسمال الشركة

بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)

املسير،)املدة وصالحيات التسيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2018)تحت رقم)577.

1I

HORIZON LINES SARL

STE MADAR ALUMINIUM
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 

رقم 11 ، 93020، تطوان املغرب

 STE MADAR ALUMINIUM

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

كرسيف، رقم 15، محنش 2،  - 

93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9751

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 15)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مجموعه) ما  تفويت  على  املصادقة 

من) اجتماعية  حصة  ()200( مائتي)

حصة) ()500( خمسمائة) أصل 

رأسمال) ملجموع  املمثلة  اجتماعية 

تمت لفائدة السيد محمد) الشركة،)

كامل) الجنسية،) مغربي  الفهيم،)

اآلتية) الشركاء) طرف  من  األهلية،)

فضال) محمد  السيد  (- أسماؤهم:)

قام بتفويت ما مجموعه مائة))100) 

حصة اجتماعية من فئة مائة))100) 

مينة) السيدة  (- حصة.) لكل  درهم 

لعمارني قامت بتفويت ما مجموعه)

من) اجتماعية  حصة  ()100( مائة)

حصة.) لكل  درهم  ()100( مائة) فئة 

وبذلك أصبح توزيع الحصص املمثلة)

كما) الشركاء) بين  الشركة  لرأسمال 

فضال:) الرحيم  عبد  السيد  (- ( يلي:)

ثالثمائة))300()حصة اجتماعية من)

(- درهم لكل حصة.) ()100( فئة مائة)

 (200( مائتي) الفهيم:) محمد  السيد 

حصة اجتماعية من فئة مائة))100) 

درهم لكل حصة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
التجديد للمسير السيد عبد الرحيم)
القاطن) الجنسية،) مغربي  فضال،)
تجزئة) (،1 رقم) الصخيرات،) بشارع 
تطوان،) الثاني،) املحنش  مونيا،)
باسم) ومتصرف  كمسير  مهامه  في 
وتخويله) محددة  غير  ملدة  الشركة 
الشركة) باسم  التوقيع  صالحية 
وتعيين السيد محمد الفهيم،)مغربي)
القاطن) األهلية،) كامل  الجنسية،)
املجاز،) قصر  الصغير،) بالقصر 
كمسير) طنجة،) انجرة،) فحص 
غير) ملدة  الشركة  باسم  ومتصرف 
التوقيع) صالحية  وتخويله  محددة 

باسم الشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
مونيا،) تجزئة  الصخيرات،) شارع 
إلى شارع) تطوان،) (،308 تجزئة رقم)
كرسيف،)رقم)15،)محنش)2،)تطوان.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املقر اإلجتماعي
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمون)-)املساهمات
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال الشركة وتوزيع الحصص
بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)
وصالحية) املدة  املسيرين،) تعيين 

التسير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)21.

2I

RIVE DROITE CONSULTING

VEXIN IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
زنقة األندلس رقم 26، الحي 

اإلداري، عمارة أنطوليا، الطابق 5، 
رقم 16 ، 90000، طنجة املغرب

 VEXIN IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف بن تاشفين، رقم 5، الطابق 

2 رقم 3،  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VEXIN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMOBILIERE

غرض الشركة بإيجاز):))

اإلنعاش العقاري)؛

األرا�سي،) تجزئة  عمليات  إنجاز 

وتشييد البنايات املخصصة للسكن)

أو االستغالل التجاري أو الصناعي أو)

اإلداري،)بهدف بيعها أو كرائها؛

بناء)واستغالل املراكز)؛

واملركبات) الترفيه  مراكز  بناء)

السياحية)؛

بناء)بيوت االصطياف قصد بيعها)

أو كرائها)؛

استغالل النزل و الفنادق)؛)

أو بيع أو كراء)جميع أدوات) شراء)

البناء)؛

األمالك) وجميع  األرا�سي  شراء)

املبنية أو املخصصة للبناء،)وبيعها)؛

أنواع) جميع  وتصدير  استيراد 

املنتجات واألدوات)؛

شارع) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

يوسف بن تاشفين،)رقم)5،)الطابق)2 

رقم)3،))-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

أيــوب) التـوزانـي  السيد  السيد 
 16 رقم) األمم  بساحة  عنوانه)ا()

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أيوب  التـوزاني  السيد 
16 90000)طنجة) بساحة األمم رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)702.

3I

MACCHIATO STYLE

MACCHIATO STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACCHIATO STYLE
131 شارع انفا اقامة ازير طابق 
11 املكتب رقم 11ب ، 20370، 

الدارالبيضاء املغرب
MACCHIATO STYLE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
انفا اقامة ازير طابق 11 املكتب رقم 
11ب  - 20360 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
286761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MACCHIATO STYLE

تسويق) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

املنتجات الزراعية.

القهوة) وتوزيع  وبيع  شراء) (•

واملنتجات الغذائية الزراعية)،

أي عمل أو) (، أي عملية أو نهج) (•

نصيحة تتعلق بمختلف املجاالت.

عنوان املقر االجتماعي):)131)شارع)

11)املكتب رقم) انفا اقامة ازير طابق)

11ب))-)20360)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: متوكل) مينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() متوكل  مينة  السيدة 

فيال607  ريسور  كولف  كاليفورنيا 

 27182 ( بوسكورة) املدينة الخضراء)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() متوكل  مينة  السيدة 

فيال607  ريسور  كولف  كاليفورنيا 

 27182 ( بوسكورة) املدينة الخضراء)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)762616.

2I

LE CABINET DU DIGITAL

LE CABINET DU DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE CABINET DU DIGITAL
7زنقة سبتة اقامة الرامي الطابق 

2 املكتب رقم 8 ، 20250، 

الدارالبيضاء املغرب

LE CABINET DU DIGITAL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

نقة سبتة اقامة رامي الطابق 2 

مكتب رقم 8 - 20250 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

285975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CABINET DU DIGITAL

إنشاء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإدارة املوقع

-)إنشاء)وإدارة االتصاالت الرقمية)

على الشبكات االجتماعية

-)إنشاء)نظام كمبيوتر.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مكتب) (2 الطابق) رامي  اقامة  سبتة 
رقم)8 - 20250)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

عجيجتي) صونيا  اميرة  السيدة 

درهم) (20 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عجيجتي) صونيا  اميرة  السيدة 

 69RUE FIEUX BAT A ( ( عنوانه)ا()

APT 33 31100)تولوز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عجيجتي) صونيا  اميرة  السيدة 

 69RUE FIEUX BAT A ( ( عنوانه)ا()

APT 33 31100)تولوز فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)761732.

5I

HORIZON LINES SARL

BEEMIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93020، تطوان املغرب
BEEMIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرجان 

طنجة املدينة، املتجر رقم 2 - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26753
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 15)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسمالها) ( (BEEMIK
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
رقم) املتجر  املدينة،) طنجة  مرجان 
2 - 90000)طنجة املغرب نتيجة ل):)
وفاة الشريك عماد ابن عبد الوهاب)
)200()حصة إجتماعية) املالك ملائتي)
وتوافق الشركاء)مع الورثة على الحل)

السابق ألوانه.
التصفية ب مرجان) و حدد مقر 
طنجة املدينة،)املتجر رقم)2 - 90000 

طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()مريم))السقا و عنوانه)ا()
رقم) كريمة،) تجزئة  أسفي،) شارع 
 23 رقم) الشقة  الثاني،) الطابق  (،2
)ة() كمصفي) املغرب  مرتيل  (93150

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ال�سيء
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239033.

6I

رمزي لالستشارات

CHOS TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

نونبر عمارة حمدي ولد) (22 شارع)

الرشيد الطابق رقم)01)شقة رقم)01 

العيون)،)70000،)العيون املغرب

شركة) (CHOS TRANSPORT

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد

زنقة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

عبدة رقم)2))حي خط الرملة)1)العيون)

- 70000)العيون املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري):)

35101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHOS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للحساب) البناء) سلع  و  البضائع 

الشخ�سي و لحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)زنقة عبدة)

(- العيون) (1 حي خط الرملة) ( (2 رقم)

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 -
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عتمان الشعبي عنوانه)ا()
82)زنقة باب النصرحي موالي الحسن)

اسفي)20160)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عتمان الشعبي عنوانه)ا()
82)زنقة باب النصرحي موالي الحسن)

اسفي)20160)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)390.
7I

HORIZON LINES SARL

STE MADAR ALUMINIUM
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93020، تطوان املغرب
 STE MADAR ALUMINIUM

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارغ 
غرسيف، رقم 15، محنش 2 - 

93000 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9751

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مجموعه) ما  تفويت  على  املصادقة 
اجتماعية) حصة  ()300( مائة) ثالثة 
حصة) ()500( خمسمائة) أصل  من 
رأسمال) ملجموع  املمثلة  اجتماعية 
الشركة،)تمت من طرف السيد عبد)

الرحيم فضال لفائدة شريكه السيد)

الجنسية،) مغربي  الفهيم،) محمد 

والذي أصبح إثر هذا) كامل األهلية،)

املالك) الوحيد  الشريك  التفويت 

لجميع الحصص االجتماعية املمثلة)

وبذلك) الشركة.) رأسمال  ملجموع 

للشركة) القانوني  الشكل  تم تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) شركة  إلى  الشركاء) متعددة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على إستقالة السيد عبد)

الجنسية،) مغربي  فضال،) الرحيم 

(،1 رقم) الصخيرات،) بشارع  القاطن 

تجزئة مونيا،)املحنش الثاني،)تطوان،)

باسم) ومتصرف  كمسير  مهامه  من 

الشركة.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)التجديد للمسير السيد محمد)

كامل) الجنسية،) مغربي  الفهيم،)

الصغير،) بالقصر  القاطن  األهلية،)

طنجة،) فحص انجرة،) قصر املجاز،)

وحيد) ومتصرف  كمسير  مهامه  في 

محددة) غير  ملدة  الشركة  باسم 

باسم) التوقيع  صالحية  وتخويله 

الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات والرأسمال الشركة

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

املسير القانوني

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)290.

8I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

NEVO TRANS  نيفو طغنس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم)2)الطابق)

تطوان) (،93000 (، تطوان) األول 

املغرب

 NEVO TRANS ( طغنس) نيفو 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

حي) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

رقم) (03 أحريق مشروع بنونة بلوك)

05)مرتيل)-)93150)تطوان املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري):)

28355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

نيفو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEVO TRANS((طغنس

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير،)النقل الدولي)

عبر الطرق.

عنوان املقر االجتماعي):)حي أحريق)

 05 رقم) (03 بلوك) بنونة  مشروع 

مرتيل)-)93150)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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مبلغ رأسمال الشركة:))100.000 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر أورام):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

أورام) القادر  عبد  السيد 
الدار) (20000 املغرب) عنوانه)ا()

املغرب. البيضاء)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الضو  صفاء) السيدة 
 1 شارع محمد داود زنقة سيناء)رقم)

ط)1)تطوان)93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)30)دجنبر)

2020)تحت رقم)6318.
9I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

أكواضا أملونطاسيون 
AGUADA ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
 AGUADA أكواضا أملونطاسيون
ALIMENTATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس خالد ابن الوليد 

بدون رقم تطوان - 93000 تطوان 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27557
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) (2020 دجنبر) (12 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)
»شارع محمد الخامس) للشركة من)
خالد ابن الوليد بدون رقم تطوان)
 29« إلى) املغرب«) تطوان  (93000  -

عمارة بنيحيى شارع خالد ابن الوليد)

تطوان)-)93000)تطوان))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

12)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)6261.

10I

RA CONSULTING

STE CENTROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RA CONSULTING

 APPT(N° 4 IMMEUBLE(ALAOUI

 RUE(QATAR(VN(FES ، 30000،

FES MAROC

STE CENTROL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

صوفيا 82، حي انس 3، اقامة 

خنساء، محل رقم 1 فا2 30000 

فا2 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 21)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (STE CENTROL

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00

حي) (،82 صوفيا) تجزئة  اإلجتماعي 

 1 محل رقم) اقامة خنساء،) (،3 انس)

فا2)30000)فا2 املغرب نتيجة ل):)

انعدام رقم املعامالت).

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اقامة) (،3 انس) حي  (،82 صوفيا)

 30000 فا2) (1 محل رقم) خنساء،)

فا2 املغرب.)

و عين:

السيد)ة()عادل)))بناني و عنوانه)ا()

73)تجزئة ايت اسقاطو2)اقامة اهال)

الطابق الثالث م ج فا2)) (08 الشقة)

)ة() كمصفي) املغرب  فا2  (30000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (01 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)292/021.

11I

Ste(Abdoune(Conseil

MENUI ART FRÈRES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste(Abdoune(Conseil
رقم 2 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فا2 ، 

30000، فا2 املغرب

 MENUI ART FRÈRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 2 

عمارة 5 إقامة فاطمة شارع موالي 
رشيد فا2 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MENUI ART FRÈRES

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير جميع أنواع اآلالت.

 2 :)مكتب) عنوان املقر االجتماعي)

إقامة فاطمة شارع موالي) (5 عمارة)
رشيد فا2)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: ادحيمني) السيد رضوان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 332 ( (: النجاري) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد رشيد امهار)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان ادحيمني عنوانه)ا()
فا2) واد  خي  أ  بلوك  (5 زنقة) (12

30000)فا2 املغرب.

السيد هشام النجاري عنوانه)ا()

الشاوية)) الحياني  محمد  شارع  (53

مكنا2)50000))مكنا2 املغرب.

حي) السيد رشيد امهار عنوانه)ا()
سيدي) (93 رقم) (26 زنقة) الرحماني 

الدار) (20000 البيضاء) الدار  مومن 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان ادحيمني عنوانه)ا()
فا2) واد  خي  أ  بلوك  (5 زنقة) (12

30000)فا2 املغرب

السيد هشام النجاري عنوانه)ا()

الشاوية)) الحياني  محمد  شارع  (53

مكنا2)50000))مكنا2 املغرب

حي) السيد رشيد امهار عنوانه)ا()
سيدي) (93 رقم) (26 زنقة) الرحماني 

الدار) (20000 البيضاء) الدار  مومن 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)675.

12I

IGMA NEGOCE

AMZIL SOUSS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMZIL SOUSS SERVICES
شقة في الطابق االول دوار امكور 

تازمورت ، 83000، تارودانت 

املغرب
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AMZIL SOUSS SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة في 

الطابق االول دوار امكور تازمورت - 

83000 تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMZIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOUSS SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

مختلف االشغال و البناء.

شقة في) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- الطابق االول دوار امكور تازمورت)

83000)تارودانت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: امزيل) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() امزيل  الحسين  السيد 

 83000 تازمورت) امكور  دوار 

تارودانت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() امزيل  الحسين  السيد 

 83000 تازمورت) امكور  دوار 

تارودانت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت))بتاريخ)21)يناير)

2021)تحت رقم)21.

13I

HORIZON LINES SARL

SJC EVENTOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93020، تطوان املغرب

SJC EVENTOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الشاوية، رقم 8 - 93150 مرتيل 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23091

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 22)دجنبر) املؤرخ في)

 SJC شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 10.000 مبلغ رأسمالها) ( (EVENTOS

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)
مرتيل) (93150  -  8 رقم) الشاوية،)

املغرب نتيجة ل):)الحل السابق ألوانه.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مرتيل) (93150  -  8 رقم) الشاوية،)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()سلوى))شري و عنوانه)ا()

املغرب) مرتيل  (93150 الديزة) حي 

كمصفي))ة()للشركة.

و) العمراني  ( شيماء) السيد)ة()

شارع) القديم،) الشبر  حي  عنوانه)ا()

مرتيل) (93150 اإلدري�سي) الشريف 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و) املكري  ( جميلة) السيد)ة()

ابن سيناء) ( القبيلية،) حي  عنوانه)ا()

)ة() كمصفي) املغرب  مرتيل  (93150

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ال�سيء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)168.

12I

BAHAJJOUB

 BAHHIMAD
CONSTUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي السعادة زنقة الكتبية رقم 1 

اليوسفية ، 26300، اليوسفية 

املغرب

 BAHHIMAD CONSTUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 325  

املسار مراكش املسار مراكش 20000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAHHIMAD CONSTUCTION

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متعددة

بيع مواد البناء.

  325 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسار مراكش املسار مراكش)20000  

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد عماد اغدو)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد هللا بحا):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عماد اغدو عنوانه)ا()دوار)
ايت لحاج ابيه آيت اورير سدي داود)

الحوز)20000)مراكش املغرب.
السيد عبد هللا بحا عنوانه)ا()دوار)
سدي) اورير  آيت  فاسكا  ابوحسينة 

داود الحوز)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد اغدو عنوانه)ا()دوار)
ايت لحاج ابيه آيت اورير سدي داود)

الحوز)20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120233.
15I

MECOMPTES

SOMAJEB
إعالن متعدد القرارات

MECOMPTES
 PLACE ZELLAQUA 1

IMMEUBLE HELVETIA الدار 
البيضاء، 20250، الدار البيضاء 

املغرب
SOMAJEB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار أوالد 
سيدي عبو حصار سيدي حجاج  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.115579

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)02)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الكريم) عبد  جبري  السيد  استقالة 
والسيد العزري محمد من منصبهما)
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تم تعيين مسير جديد للشركة السيد)
جبري عبد الحق كمسير وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 
مايلي:)تسيير الشركة من طرف السيد)

جبري عبد الحق
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)763612.

16I

CCJF

 FABRICATION
 INSTALLATION

  MENUISERIE ALUMINIUM
FIMAL باختصار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
 FABRICATION INSTALLATION
  MENUISERIE ALUMINIUM

باختصار FIMAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ليساسفة 

1، تجزئة 2، طريق الجديدة 
20200، عين الشق حي الحسني   - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 189973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2008 يوليوز) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 FABRICATION INSTALLATION
  MENUISERIE ALUMINIUM

.FIMAL(باختصار
دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصميم وتنفيذ أعمال البناء)العامة)

بجميع أشكالها وجميع املهن..
عنوان املقر االجتماعي):))ليساسفة)
1،)تجزئة)2،)طريق الجديدة)20200،)
 20000 (- ( ( عين الشق حي الحسني)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لحلو دريس رشيد)))))))))))):))
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيد امللوكي سعيد)))))))))))))))))):))
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيد امللوكي توفيق))))))))))))))))):))
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيدة امللوكي حنان))))))))))))))))):))
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رشيد) ادريس  لحلو  السيد 
الرباط) (10000 الرباط) عنوانه)ا()

املغرب.
السيد امللوكي سعيد)))))))عنوانه)ا()
 26 رقم) (3 زنقة) الرشاد  تجزئة 
الدارالبيضاء) (20000 كاليفورنيا)

املغرب.
توفيق)))))))))))) امللوكي  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة املحيط رقم)02)دار)
بوعزة النواصر)20000)الدارالبيضاء)

املغرب.
السيدة امللوكي حنان)))))عنوانه)ا()
1)شقة) 37)ط) اقامة اندلسية عمارة)

2  20000)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رشيد) دريس  لحلو  السيد 
الرباط) (10000 الرباط) عنوانه)ا()

املغرب

عنوانه)ا() ( سعيد) امللوكي  السيد 
 26 رقم) (3 زنقة) الرشاد  تجزئة 
الدارالبيضاء) (20000 كاليفورنيا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2008)تحت رقم)-.

17I

SAGASUD

STE GOUMGHAR MULTI-
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
STE GOUMGHAR MULTI-

SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحجري تجزئة 1500 رقم 810 - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.GOUMGHAR MULTI-SERVICES
اشفال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)تجارة وصناعة مواد وتجهيزات)
نقل) العقار  واستغالل  بيع  البناء)
البضائع تجارة عامة استيراد وتصدير)

كل نشاط تجاري صناعي خدماتي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  810 رقم) (1500 تجزئة) الحجري 

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كومغار) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كومغار  احمد  السيد 
زنقة)763)رقم)10)حي الربيع الدشيرة)

86350)انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() كومغار  احمد  السيد 
زنقة)763)رقم)10)حي الربيع الدشيرة)

86350)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)515.
18I

SAGASUD

L.N.E PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
L.N.E PESCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الراحة رقم 950 - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
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باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 L.N.E (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PESCA

الصيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة) السمك  تجارة  البحري 

للبضائع) الطرقي  النقل  والتقسيط 

كل) وتصدير  استيراد  عامة  تجارة 

نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العيون) (70000  -  950 رقم) الراحة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العرو�سي) الدين  نور  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العرو�سي) الدين  نور  السيد 

العليا) فونتي  (710 رقم) عنوانه)ا()

بنسركاو)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العرو�سي) الدين  نور  السيد 

العليا) فونتي  (710 رقم) عنوانه)ا()

بنسركاو)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

18)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)512.

19I

SAGASUD

IMOCAPEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

IMOCAPEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مشروع 

مدينة 25 مار2 بلوك Y رقم 1220 

- 70000 العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32323

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (IMOCAPEX

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

 25 مقرها اإلجتماعي مشروع مدينة)

 70000  -  1220 رقم) (Y مار2 بلوك)

العيون املغرب نتيجة لتوقف نشاط)

الشركة.

و عين:

السيد)ة()نجيب))نبيه و عنوانه)ا()

حي شريفة زنقة)18)رقم)02)ع)09)عين)

املغرب) الدار البيضاء) (20000 الشق)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي مشروع) (2021 يناير) (26 بتاريخ)

 1220 رقم) (Y مار2 بلوك) (25 مدينة)

- 70000)العيون املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

12)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)262.

20I

iso(fidus

EXPRO PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

iso(fidus

حي األمال 02  رقم 20 مكتب رقم 06 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29620، دارالبيضاء املغرب

EXPRO PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي الطابق التاني 

عمارة الزبيري رقم البريد 98 عين 

حرودة - 28830 املحمدية - 28830 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 يناير) (25 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (EXPRO PLASTIC

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

العربي) املغرب  شارع  اإلجتماعي 

رقم) الزبيري  عمارة  التاني  الطابق 

 28830 (- حرودة) عين  (98 البريد)

28830)املحمدية املغرب) (- املحمدية)

و) املالية  األوضاع  سوء) (: ل) نتيجة 

أزمة مالية في خزانة الشركة،))وسوء)

التفاهم بين الشركاء.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

التاني عمارة) الطابق  العربي  املغرب 

(- 98)عين حرودة) الزبيري رقم البريد)

28830)املحمدية)-)28830)املحمدية)

املغرب.)

و عين:

و) نصيف  ( رضوان) السيد)ة()

باء) م  العصرية  املدينة  عنوانه)ا()

االول سيدي) الطابق  (2 رقم) هاء) ع 

  29620 البيضاء) مليل  تيط  حجاج 

)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)295.
21I

cabinet(comptable(aziz

ENERGILOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 2 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20250، الدارالبيضاء املغرب
ENERGILOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 منطقة 
الصناعية جنوب شرق املحمدية - 

28810 املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 فبراير) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.500.000«
 2.000.000« إلى) درهم«) (500.000«
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)229.
22I

cabinet(comptable(aziz

 ZIYAD ACDEMY SCHOOL
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 2 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20250، الدارالبيضاء املغرب
 ZIYAD ACDEMY SCHOOL
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PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 192 
محج رضا اكديرة  - 20250 

املغرب. الدارالبيضاء 
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222887

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.807.000«
»100.000)درهم«)إلى)»1.907.000 
تقديم حصص) ( (: درهم«)عن طريق)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( التجارية بالدار البيضاء)

.6906 2021)تحت رقم) فبراير)
23I

Norsudex

NORSUDEX
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Norsudex
 Jeesr(Industries – Lot(Al

 Baraka – Rue(Al(Wattasiyine
 – zone(Industrielle ، 26202،

Berrechid(MAROC
NORSUDEX شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي »أتلنتيد 
1« 70 شارع سالينس حي الوازيس 
الدار البيضاء  - 20000   الدار 

البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.210953

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) (18 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
املقر االجتماعي) ( تحويل) ( تم) (2020
 »1 »«أتلنتيد) من) للشركة  الحالي 
الوازيس) حي  سالينس  شارع  (70
الدار) ( ( (20000 (- ( البيضاء) الدار 
إبن) »«شارع  إلى) املغرب«) ( البيضاء)
 2 الطابق) (2 جويو) إقامة  املعتز 
الدار) بلفيدير  (2 الرقم) (1 الشقة)

الدار البيضاء)) (20000 (- ( ( البيضاء)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)752916.

22I

KAMAR BENOUNA

ORACLESRESEAUX ش م م 

دات مساهم وحيد
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca(MAROC

ORACLESRESEAUX ش م م 

دات مساهم وحيد  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 20590 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.362303

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مجموع) باع  بولكيد  عادل  السيد 

راسمال) في  يمتلك  التي  الحصص 

السيدة) الى  حصة  (20 اي) االشركة 

نوال الدوامي)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

فيراير) (10 في) املؤرخ  العام  الجمع 

 20 بيع) على  املصادقة  قرر  (2021

حصة لفائدة السيدة الدوامي نوال)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

معاينة استقالة السيد عادل بولكيد)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيدة نوال الدوامي كمسييرة)

وحيدة)

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

مراجعة النضام االسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
0

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767093.
25I

ائتمائية املحاسبة

TETOUAN ETOILE AUTO
إعالن متعدد القرارات

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،90000 ، 12 شبوط رقم
املغرب

TETOUAN ETOILE AUTO »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطريق 
املدارية شارع 9 أبريل - - تطوان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8059

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)نونبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اإلقرار بوفاة السيد الطيب الوالنتي,)
سهم) ل100) املالك  شريك  و  مسير 
 12/09/2020 بتاريخ) وقع  والذي 
بتاريخ) العدلي  العقد  يبين  كما 
لورثته) وترك  (، (21/09/2020
إيمان) السيدة  (- (: ميراثه) لتحصيل 
الوالنتي،) زبيدة  السيدة  الوالنتي،)
السيد) السيد محمد كريم االيراري،)
والسيدة) العلوي،) مدغري  ياسين 
املوافقة)) (- الوهاب) عبد  بن  رقية 
وعشرين) خمسة  بيع  (- اإلدارة) على 
)25()حصة من طرف السيدة زبيدة)
الوالنتي لصالح السيدة إيمان لوالنتي.)
حصص من) ()9( نقل ملكية تسع) (-
طرف السيدة رقية بن عبد الوهاب)
ايمان) السيدة  ابنتها  لصالح  كهبة 
الشركة) مال  رأ2  لوالنتي-تخفيض 
درهم) (2.000.000.00 مبلغ) من 

درهم) (500.000.00 إلى) لتخفيضه 
العائدة) األسهم  استرداد  طريق  عن 
بقصد إلغائها بشرط وقف) للشركاء)
الدائنين االجتماعيين غير املعارضين)
لكل) درهم  ()10،000.00( بسعر)

سهم.)-)تحديث النظام االسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 

مايلي:)را2 املال.
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)التسيير.
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)التوقيع.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
28)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)3212.

26I

NOVATIS

NOVATIS
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NOVATIS
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

NOVATIS شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي »شارع 
أميمة السايح حي الراسين، إقامة 
لينا الطابق 5 الشقة 7 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.321279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)فبراير)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»«شارع أميمة السايح حي الراسين،)
 -  7 الشقة) (5 الطابق) لينا  إقامة 
إلى) املغرب«) البيضاء) الدار  (20000
 2 جويو) إقامة  املعتز  إبن  »«شارع 
الطابق)2)الشقة)1)الرقم)2)بلفيدير)-)

20000)الدار البيضاء))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)751200.

27I

ZHAR AHMED

S.M.D.H TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC

S.M.D.H TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2أ 

تجزئة اإلنبعات 2 را2 املاء عين 

الشقف موالي يعقوب فا2 - 

36122 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.M.D.H TRANS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع).

2أ) رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عين) املاء) را2  (2 اإلنبعات) تجزئة 

(- فا2) يعقوب  موالي  الشقف 

36122)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد درار الهادي)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( ( الهادي) درار  السيد 
فا2) ليراك  (5 رقم) (18 ب) بلوك 

30100)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( ( الهادي) درار  السيد 
فا2) ليراك  (5 رقم) (18 ب) بلوك 

30100)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)667/2021.

28I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 Centre D esthetique
 Medical Avance DERKAOUI

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

 Centre(D(esthetique(Medical

Avance(DERKAOUI(SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة ندى، الطابق 

الثامن، شقة رقم  16تطوان تطوان 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Centre(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 D( esthetique( Medical( Avance

.DERKAOUI SARL

غرض الشركة بإيجاز):))))))))*العناية)

الجمالية بالبشرة والشعر.

*)بيع مستحضرات التجميل.

*)استيراد وبيع املواد التجميلية.

*)التدريب في مجال التجميل.

شارع) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

الطابق) ندى،) إقامة  امللكي  الجيش 

16تطوان تطوان) ( الثامن،)شقة رقم)

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الدرقاوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة حنان ابركان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الدرقاوي عنوانه)ا()

العرائش) (21 رقم) الخضراء) تجزئة 

92000)العرائش املغرب.

عنوانه)ا() ابركان  حنان  السيدة 

حي را2 لوطا شارع محمج الساد2)

 93102 الفنيدق) (02 02)رقم) زنقة د)

الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الدرقاوي عنوانه)ا()

العرائش) (21 رقم) الخضراء) تجزئة 

92000)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0366.

29I

 A.M GLOBAL TRADE AND BUSINESS

COMPANY

 AMGTBC     A.M GLOBAL

 TRADE AND BUSINESS

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A.M GLOBAL TRADE AND

BUSINESS COMPANY

7زنقة سبتة اقامة الرامي الطابق 

2 املكتب رقم 8 ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

 AMGTBC     A.M(GLOBAL

 TRADE AND BUSINESS

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق 2 مكتب 

رقم 8 - 20360 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

291217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AMGTBC     A.M GLOBAL TRADE

.AND BUSINESS COMPANY

(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسريحات الشعر املختلطة والحالقة)

وتشذيب اللحية)،

•)شراء)وبيع وتسويق مستحضرات)

التجميل ومستحضرات التجميل

وتسويق) وبيع  شراء) عمليات  (•

املنتجات الرقمية والرقمية)،
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والطباعة) التصميم  خدمات  (•
وتكنولوجيا املعلومات)،

استيراد و تصدير، (•
لتطوير) وخدمات  نصائح  (•

النشاط الجمالي.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكتب) (2 الطابق) رامي  اقامة  سبتة 
رقم)8 - 20360)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امين مروب):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مروب  امين  السيد 
 292 رقم) (3 زناتة) مج  القد2  حي 
الدارالبيضاء) (20610 البرنو�سي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مروب  امين  السيد 
 292 رقم) (3 زناتة) مج  القد2  حي 
الدارالبيضاء) (20610 البرنو�سي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)766872.

30I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

  أرماني كومودو
إعالن متعدد القرارات

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place(mozart(residence
 Tidghine(n° 7 tanger(place

 mozart(residence(Tidghine(n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
  أرماني كومودو »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: بالص 

موزار عمارة تدغين مكتب 7 طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.99889
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)دجنبر)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي) مساهم:) إضافة  رقم  قرار 
ينص على مايلي:)إضافة مساهم)

الذي) مسير:) إضافة  رقم  قرار 
ينص على مايلي:)إضافة مسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
كمساهم) أزامز  عمر  السيد  إضافة 

جديد
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
أزامز) عمر  السيد  إضافة  مايلي:)

كمسير ثان
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (11 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2020)تحت رقم م8191976538.
31I

UPSTART CONSULTING

UPSTART CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSTART CONSULTING
131 شارع انفا إقامة ازير الطابق 

11 املكتب رقم 11 ب الدار 
البيضاء. ، 20370، الدارالبيضاء 

املغرب
UPSTART CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 
شارع انفا اقامة ازير طابق 11 
 20370 املكتب رقم 11ب - )

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
291215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. UPSTART CONSULTING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

والشركات) لألفراد  والدعم  املشورة 

أو) العامة  واملنظمات  واملجتمعات 

الخاصة األخرى)؛

-االستشارة في وضع خطة العمل)

واالستراتيجية) (، األموال) وجمع  (،

(، املنظمة) إدارة  معلومات  ونظم  (،

والتواصل) البشرية  املوارد  وتسويق 

من التصميم إلى التنفيذ)؛

عمليات) جميع  وأداء) الشركة  (-

الهندسة املالية والوساطة والتمثيل.

والتطوير) واملشورة  الدراسة  (-

أو) االستثمارات  جميع  وتحقيق 

االستثمارات وكذلك جميع املشاريع)

واالقتصادية) الفنية  السياحية 

والتعدينية) والصناعية  واملالية 

والزراعية والعقارية)؛

-)اإلدارة نيابة عن الغير بأي شكل)

من األشكال..

عنوان املقر االجتماعي):)131)شارع)

11)املكتب رقم) انفا اقامة ازير طابق)

الدارالبيضاء) (20370 11ب)-))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( علوي) محمدي  مهدي  السيد 

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 100 ( (: السيد نائل الرا�سي بنجلون)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

علوي)) محمدي  مهدي  السيد 
ميسانج) دي  زنقة  (85 عنوانه)ا()
تجزئة) (3 الطابق السفلى ش) (2 درج)
20210)الدارالبيضاء) ( )الوزيس) كنزة)

املغرب.
بنجلون) الرا�سي  نائل  السيد 
توبقال حي) ممر جبل  (12 عنوانه)ا()
السالم)20250)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
علوي)) محمدي  مهدي  السيد 
ميسانج) دي  زنقة  (85 عنوانه)ا()
تجزئة) (3 الطابق السفلى ش) (2 درج)
20210)الدارالبيضاء) ( )الوزيس) كنزة)

املغرب
بنجلون) الرا�سي  نائل  السيد 
توبقال حي) ممر جبل  (12 عنوانه)ا()
السالم)20250)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)766873.
32I

CABINET OUASSI

 STE TAOUDANT AL KHIRE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 26000، اسفي املغرب
 STE TAOUDANT AL KHIRE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 1 
الحرية حي املدينة الجديدة بالطو 

أسفي - 26000 أسفي املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11373
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAOUDANT AL KHIRE SARL

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية.

 1 الرقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

بالطو) الجديدة  املدينة  حي  الحرية 

أسفي)-)26000)أسفي املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد وكاك عبد هللا):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد وكاك محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عبد هللا  وكاك  السيد 

29)الزنقة)38)حي أنس)26000)أسفي)

املغرب.

 29 السيد وكاك محمد عنوانه)ا()

أسفي) (26000 أنس) حي  (38 الزنقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عبد هللا  وكاك  السيد 

29)الزنقة)38)حي أنس)26000)أسفي)

املغرب

 29 السيد وكاك محمد عنوانه)ا()

أسفي) (26000 أنس) حي  (38 الزنقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)223.

33I

BOLD CONSULTING

BOLD CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOLD CONSULTING

131 شارع انفا إقامة ازير الطابق 11 

املكتب رقم 11 ب الدار البيضاء. ، 

20370، الدارالبيضاء املغرب

BOLD CONSULTING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكتب رقم 

11ب - 20370 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

291211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CONSULTING

جميع) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالستشارات) العقارية  املعامالت 

والفنية) اإلدارية  واملراقبة  والدراسة 

والتجارية ألي معاملة عقارية.

العقارية) االستثمارات  جميع  (•

وجميع األنشطة ذات الصلة.

وبيعها) املباني  جميع  حيازة  (•

بشأنها) والتفاوض  وإدارتها  وعزلها 

وتسميتها وإدارتها عن طريق التأجير)

أو غير ذلك

والعقارات

•)جميع عمليات الترويج العقاري)

التي تقع في إطار النصوص والقوانين)

النافذة الخاصة بالترويج العقاري.

•)تفويض إدارة املشروع)،

•)خدمة الكونسيرج)،

•)تسويق املشاريع العقارية.

•)جميع عمليات اإلنتاج والتمثيل)

االتصال) مجاالت  في  والتسويق 

وجميع أنشطة النشر واإلعالن.

•)التحوالت الرقمية

•)تحليل امللف الشخ�سي وتعريفه)

التدريب) (، املؤقت) (، التوظيف) (•

(، االتصاالت) (، التدريبية) والهندسة 

اإلعالن)،)االستشارات واالستشارات

أي عمل أو) (، أي عملية أو نهج) (•

نصيحة تتعلق بمختلف املجاالت..

عنوان املقر االجتماعي):)131)شارع)

11)املكتب رقم) انفا اقامة ازير طابق)

11ب)-)20370)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: االبيض) عبدالحفيظ  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

500)حصة) ( (: السيدة كنزة فاخر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االبيض) عبدالحفيظ  السيد 

القاسم) ابو  زنقة  (31 عنوانه)ا()

 20020 بوركون) (2 ط) القطبري 

الدارالبيضاء)املغرب.

 31 السيدة كنزة فاخر عنوانه)ا()

زنقة ابو القاسم القطبري االقامة31 

 20020 بوركون) (02 07طابق) شقة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االبيض) عبدالحفيظ  السيد 

القاسم) ابو  زنقة  (31 عنوانه)ا()

 20020 بوركون) (2 ط) القطبري 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)766870.

32I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 NASSER ACADEMY FOR
 SPÉCIAL EDUCATION SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

 NASSER ACADEMY FOR

  SPÉCIAL EDUCATION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بن بركة تجزئة املطار رقم 1، رقم 

79 تطوان. تطوان 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NASSER ACADEMY FOR

. SPÉCIAL EDUCATION SARL AU

مركز) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تربوي للتعليم والتدريس واالستماع)

بالتوحد) للمصابين  والدعم 

املنتشرة) األخرى  النمو  واضطرابات 

)ذوي االحتياجات الخاصة(..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (،1 رقم) املطار  تجزئة  بركة  بن 

تطوان) (93000 تطوان) تطوان.) (79

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
99)سنة). الشركة):)

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة نرجس الخريم)
. 100)درهم للحصة) حصة بقيمة)

الشخصية والعائلية) األسماء) (- (
: وصفات ومواطن الشركاء)

الخريم) نرجس  السيدة 
 220 رقم) قطر  شارع  عنوانه)ا()
تطوان) (93000 ( السواني) تجزئة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخريم) نرجس  السيدة 
 220 رقم) قطر  شارع  عنوانه)ا()
تطوان) (93000 ( السواني) تجزئة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

.0209 2021)تحت رقم) فبراير)

35I

دار االستثمار

 ACHRAF TRANSPORT
BETON BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

دار االستثمار
شارع موالي سليمان عمارة 

املامون 16 مكتب 2 املدينة العليا 
، 12000، القنيطرة املغرب
 ACHRAF TRANSPORT

BETON BATIMENT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عينة 
الحية  الجروف 1 جماعىة ايت 
السبع لجروف   - 31272 صفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
3173 :

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ACHRAF TRANSPORT BETON

. BATIMENT

غرض الشركة بإيجاز):)صنع و بيع)

مواد البناء)

االشغال) ( و) البناء) في  مقاولة 

املختلفة.

عينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايت) جماعىة  (1 الجروف) ( الحية)

صفرة) (31272 (- ( ( لجروف) السبع 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح اسماعين))العمراني):))

600)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 200 ( (: بوزيان) ( اشرف) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صالح اسماعين)))العمراني)

عنوانه)ا()شارع الجيش امللكي إفامة)

املل))عمارة))ب))شقة)1 30100)فا2)

املغرب.

بوزيان عنوانه)ا() ( السيد أشرف)

شارع موالي رشيد)) ( (3 عمارة البركة)
صفرو))) طريق  (3 طابق) (11 شقة)

30100)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح اسماعين)))العمراني)

عنوانه)ا()شارع الجيش امللكي إفامة)

املل))عمارة))ب))شقة)1 30100)فا2)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)1811.

36I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

LA RIPOSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -20 الطابق األول رقم 5 ، 

30000، فا2 مغرب

LA RIPOSO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 12 

تجزئة الزهور 1 طريق عين الشقف  

- 30000 فا2  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIPOSO

مقهى) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تشغل شخصين و اكثر)

-)صنع و بيع الحلويات بالتقسيط)

-)مطعم بسعر ثابت).

 12 فيال) (: عنوان املقر االجتماعي)

1)طريق عين الشقف)) تجزئة الزهور)

- 30000)فا2))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 8.000 ( (: جلول) البقالي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: حياة) بوفريزي  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( نجوى) البقالي  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد البقالي عمر)):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد البقالي اليا2):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جلول  البقالي  السيد 
فيا مازيني رقم)7)بوراغو دي مولغورا)

مونزا بريانزا)20900)بريانزا ايطاليا.
السيدة بوفريزي حياة))عنوانه)ا()
عين) طريق  الرياض  تجزئة  (53

الشقف))30000)فا2 ايطاليا.
عنوانه)ا() نجوى  البقالي  السيدة 
مولغورا) دي  بوراغو  (7 مازيني) فيا 

مونزا برينزا)20900)بريانزا ايطاليا.
عنوانه)ا() ( عمر) البقالي  السيد 
53)طريق عين) حي الرياض فيال رقم)

الشقف))30000)فا2 املغرب.
عنوانه)ا() ( اليا2) البقالي  السيد 
53)طريق عين) حي الرياض فيال رقم)

الشقف))30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( جلول) البقالي  السيد 
فيا مازيني رقم)7)بوراغو دي مولغورا)

مونزا بريانزا)20900)بريانزا ايطاليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)962.

37I

ZHAR AHMED

B.S.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC
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B.S.L شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 128 
تجزئة جنة الزيتون بنسودة فا2 - 

30030 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.B.S.L(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- بالتقسيط) الجاهزة  املالبس 

االستراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)128 
(- تجزئة جنة الزيتون بنسودة فا2)

30030)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لبيض) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لبيض  سعيد  السيد 
حي الوحدة بنسودة فا2) (130 رقم)

30030)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لبيض  سعيد  السيد 
حي الوحدة بنسودة فا2) (130 رقم)

30030)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)795/2021.

38I

SOCIETE LES MERVEILLES 

LES MERVEILLES SARL
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

LES MERVEILLES SARL

مؤرخ) حر  عقد  ( بمقت�سى)

 LES أعطى) (2019 شتنبر) (10 قي)

املسجل) (MERVEILLES SARL

باملحكمة) (22001 التجاري) بالسجل 

الحر) التسيير  حق  بوجدة  التجارية 

 108 ب) الكائن  التجاري  لألصل 

تجزئة العامري شارع أحمد املرزوقي)

وجدة)-)60000)وجدة املغرب لفائدة)

سنة تبتدئ) (2 اللحفاوي أحمد ملدة)

 30 و تنتهي في) (2019 أكتوبر) (01 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2021 شتنبر)

قيمته)2.000)درهم.

39I

IDDOVAL

IDDOVAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IDDOVAL

 N12 bis. Rue(Unité(nationale.

 Cité(des(Fonctionnaires. ،

80030، AGADIR(Maroc

IDDOVAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 

مكرر. زنقة الوحدة الوطنية. حي 

املوظفين.  - 80030 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

25773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IDDOVAL
و) جمع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
معالجة النفايات املنزلية والصناعية

القابلة) النفايات  تدوير  إعادة 
للتدوير.

 12 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
حي) الوطنية.) الوحدة  زنقة  مكرر.)

املوظفين.))-)80030)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نادية إدوش):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة سهام إدوش):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() إدوش  نادية  السيدة 
أدرار.) جنان  (.05 عمارة) (.21 رقم)
أكادير) (80652 ( تيكيوين.) حي أدرار.)

املغرب.
عنوانه)ا()) إدوش  سهام  السيدة 
دوار تماعيت إزدار.)الدراركة))80022 

أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() إدوش  سهام  السيدة 
 80022 دوار تماعيت إزدار.)الدراركة)

أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (20 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)97983.

20I

OREA

SBTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

OREA
RES(M ، 20000، CASA(MAROC

SBTS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 زنقة 
سبو اكدال الرباط - 10090 الرباط 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)أكتوبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- الرباط) اكدال  سبو  زنقة  (52«
»تجزئة) إلى) الرباط املغرب«) (10090
99)منطقة صناعية موالي رشيد ابن)
مسيك سيدي عثمان))الدارالبيضاء)-)

20700))الدارالبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)111082.
21I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

FIDELIO TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
FIDELIO TRANSPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22   شارع 

املقاومة الطابق 1 رقم 123 - 
20210  الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.152707
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (19 املؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 FIDELIO الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( (TRANSPORT
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي)22)))شارع املقاومة الطابق)
الدارالبيضاء) ( (20210  -  123 رقم) (1
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أي) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

معامالت تجارية.

و حدد مقر التصفية ب)22))شارع)
املقاومة الطابق)1)رقم)123  - 20210  

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:
كرناوي))) إبراهيم  السيد)ة()

 99105 إنجلترا) عنوانه)ا() و  كرناوي 

لندن إنجلترا كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765723.

22I

NOBLACTION

SALT ROAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 15، 20000، 

مراكش املغرب

SALT ROAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 عمارة 

بلكاهية نهج منصور الذهبي شقة 

06 جليز - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SALT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ROAD
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياحي.
عنوان املقر االجتماعي):)67)عمارة)
بلكاهية نهج منصور الذهبي شقة)06 

جليز)-)20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بلكاهية) السيدة خلود 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بلكاهية عنوانه)ا() السيدة خلود 
تحناوت)) تمصلوحت  الدريعات  دوار 

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بلكاهية عنوانه)ا() السيدة خلود 
تحناوت)) تمصلوحت  الدريعات  دوار 

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120697.
23I

OREA

SBTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OREA
RES(M ، 20000، CASA(MAROC

SBTS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 زنقة 
سبو اكدال الرباط - 10090 الرباط 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 أكتوبر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة()لحسن البكري) تفويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (90 ( العلوي)
)ة() السيد) ( حصة لفائدة) (90 أصل)
عبد الكريم الرفالي بتاريخ)26)أكتوبر)

.2020
تفويت السيد))ة()كريم عمور)25 
حصة اجتماعية من أصل)25)حصة)
البكري) سعاد  )ة() السيد) ( لفائدة)

العلوي))بتاريخ)26)أكتوبر)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (16 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)111082.

22I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

EYWA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
EYWA STUDIO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  12 زنقة 
صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6  - 

20210 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.203313

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 02)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  EYWA STUDIO الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) (12 ( وعنوان مقرها اإلجتماعي)
 -   6 رقم) (1 صبري بوجمعة الطابق)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20210

ل):)عدم تحقيق أرباح.
و حدد مقر التصفية ب))12)زنقة)
 -   6 رقم) (1 صبري بوجمعة الطابق)

20210)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) وسيف  ( ( حسام) السيد)ة()

 58 رقم) السعادة  تجزئة  عنوانه)ا()

سيدي معروف))20500)الدارالبيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766907.

25I

NOBLACTION

GPS POINTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 15، 20000، 

مراكش املغرب

GPS POINTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 25 

19 أ ابواب مراكش الطابق الثالت 

شقة 19 عمارة 70 ب - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GPS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POINTE
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بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتوجات االلكترونية.

منطقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) مراكش  ابواب  أ  (19  25

(- ب) (70 عمارة) (19 شقة) الثالت 

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سومية بلحيان)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سومية بلحيان))عنوانه)ا()

 70 25)عمارة) ابواب مراكش منطقة)

الشقة)19  20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سومية بلحيان عنوانه)ا()

 70 25)عمارة) ابواب مراكش منطقة)

الشقة)19  20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120757.

26I

FIDLOUK

TIWIRGA MEROUANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

TIWIRGA MEROUANE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الخناشة قيادة البحارة اوالد عياد  - 

12300 سوق األربعاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIWIRGA MEROUANE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع و األشخاص.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الخناشة قيادة البحارة اوالد عياد))-)

12300)سوق األربعاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

200)حصة) ( (: السيد فريد مروان)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فريد مروان عنوانه)ا()دوار)

الكنافدة البحارة اوالد عياد))12300 

سوق األربعاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فريد مروان عنوانه)ا()دوار)

الكنافدة البحارة اوالد عياد))12300 

سوق األربعاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (22 بتاريخ)

.131

27I

EXTREME AGENCY&OUTSOURCING

 EXTREME

AGENCY&OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EXTREME

AGENCY&OUTSOURCING

131 شارع انفا إقامة ازير الطابق11 

املكتب رقم 11 ب ، 20370، 

الدارالبيضاء املغرب

 EXTREME

  AGENCY&OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكتب رقم 

11ب - 20370 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

291653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 EXTREME (: تسميتها)

. AGENCY&OUTSOURCING

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلعالنات) بإدارة  املتعلقة  العمليات 

وبيع) شراء) الخصوص  وجه  وعلى 

وسيلة) بأي  اإلعالنية  املساحات 

إعالمية في املغرب أو في الخارج.

والنشر) االتصال  خدمات  جميع 

واإلنتاج بجميع أنواع الوسائط.

استشارات االتصاالت والتسويق)
وتنفيذ) وتنظيم  تصميم  وكذلك 

جميع عمليات االتصال والتسويق.
إدارة وتشغيل أي وكالة اتصاالت

أعمال) كافة  وتنفيذ  تصميم 
الطباعة والنشر)،

والبيع واالستيراد وكذلك) الشراء)
تمثيل جميع املنتجات واملواد الالزمة)

لتحقيق الغرض من الشركة.
جميع عمليات التمثيل والعموالت)
والسمسرة لجميع السلع والخدمات)
املرتبطة مباشرة باألنشطة املذكورة)

أعاله.
والتوزيع) املبيعات  قوة  إدارة 

الشامل)،
وإدارة) وتوظيف  وحيازة  إنشاء)
والتأجير) التجارية  األصول  جميع 
لجميع) والتشغيل  والتركيب 
التجارية) واألصول  املؤسسات 
بأحد) املتعلقة  والورش  واملصانع 

األنشطة املحددة..
عنوان املقر االجتماعي):)131)شارع)
11)املكتب رقم) انفا اقامة ازير طابق)
11ب)-)20370)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الجبري) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الجبري  رشيد  السيد 
 20220 ( بولو) السين  زنقة  (18

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اركيني) صالح  محمد  السيد 
عنوانه)ا()حي االتحاد زنقة)02)رقم08 
الدارالبيضاء) (20230 ( الحي الحسني)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)767263.

28I
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CABINET BOUZIDI

 PHARMACIE EL KADAOUI

SARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

 PHARMACIE EL KADAOUI

SARA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 270 زاوية 

جيش ملكي و املسيرة - 62000 

ناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE EL KADAOUI

.SARA

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صيدلية.

عنوان املقر االجتماعي):)270)زاوية)

جيش ملكي و املسيرة)-)62000)ناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.800.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 28000 (: السيدة سارة القظاوي)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سارة القظاوي عنوانه)ا()

 2 رقم) فرنسا  زنقة  الشيخ  عري 

62000)ناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سارة القظاوي عنوانه)ا()

 2 رقم) فرنسا  زنقة  الشيخ  عري 

62000)ناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)02)يناير)

2021)تحت رقم)222.

29I

LEGAL CONSULTING

OLCA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LEGAL CONSULTING

مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 20180، الدار 

البيضاء املغرب

OLCA CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

شارع يعقوب املنصور 3 زنقة 

اسحاق ابن حنين الطابق1 شقة1 - 

25150 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.206361

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 يناير) (02 املؤرخ في)

شركة ذات) (OLCA CONSULTING

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع)
3)زنقة اسحاق ابن) يعقوب املنصور)

 25150  - شقة1  الطابق1) حنين 

لعدم) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

ايجاد شغل.

و عين:
و) ورتي  ( رضوان) السيد)ة()
روسور) كاليفورنياكولف  عنوانه)ا()
شقة3  لطابق2) 21ف  عمارة)
 20190 بوسكورة) الخضراء) املدينة 
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)02)يناير)2021)وفي زاوية شارع)
اسحاق) زنقة  (3 املنصور) يعقوب 
 25150 (- شقة) الطابق1) ابن حنين 

الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767236.

50I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

BADIR FRUITS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 93000، تطوان املغرب

BADIR FRUITS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
بشارع بوجراح العليا رقم 3-55 
تطوان تطوان 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BADIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FRUITS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)*)استيراد)

وبيع الفواكه بالجملة والتقسيط..
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 55-3 رقم) العليا  بوجراح  بشارع 
تطوان تطوان)93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بدر الدين افقير)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بدر الدين افقير عنوانه)ا()
الحجر) مجاز  (309 رقم) طريطة  حي 
جنان البردعي تطوان)93000)تطوان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الدين افقير عنوانه)ا()
الحجر) مجاز  (309 رقم) طريطة  حي 
جنان البردعي تطوان)93000)تطوان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0397.
51I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

MARINA MARSA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فا2 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 MARINA MARSA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 

 AVENUE DU PRINCE HERITIER
 CENTRE NREA BUREAU
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 N°15 AU(REZ-DE-CHAUSSEE

TANGER - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

علي) محمد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (999 الشاعر)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

)ة()KAISER     HOLDING)بتاريخ)15 

فبراير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)1895.

52I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

LEKIOSQUE INTERACTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

 LEKIOSQUE INTERACTIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  الدار 

البيضاء، املركزالتجاري بوسكورة 

كولف سيتي، رقم 8ـ  بوسكورة. - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.322111

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 دجنبر) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768157.

53I

أسماء)ميديا

AFRITANCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

AFRITANCHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الصفا 

العمارة رقم 22 الشقة 1 ليساسفة - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

309705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2012 غشت) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRITANCHE

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو إنشاءات متنوعة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الصفا)

العمارة رقم)22)الشقة)1)ليساسفة)-)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) ( (: السيد خالد املير)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد املير عنوانه)ا()مدينة)
دار بوعزة) (38 رقم) (11 الرحمة بلوك)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد املير عنوانه)ا()مدينة)
دار بوعزة) (38 رقم) (11 الرحمة بلوك)

20000)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2012)تحت رقم)-.

52I

misk(consulting

BAL DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

misk(consulting
زنقة بالل رقم 2 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
BAL DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تارودانت مركب أبراج طنجة بلوك 
6 املكتب رقم 13 مكرر - طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113055
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
الغذائية و مواد) و تصدير املنتجات 

التنظيف.
-)عموما،)جميع العمليات التجارية)
املنقولة و الغير) والصناعية واملالية،)
املنقولة املرتبطة بشكل مباشر أو غير)
أو) أعاله،) املذكورة  باألشياء) مباشر 

التي قد تعزز تطوير الشركة..
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك) أبراج طنجة  تارودانت مركب 
(- طنجة) (- مكرر) (13 رقم) املكتب  (6

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: السيد أحمد بوملاني)

بقيمة)100)درهم للحصة).
50)حصة) ( (: السيد محمد الهاللي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوملاني  أحمد  السيد 

طنجة)90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() الهاللي  محمد  السيد 

طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بوملاني  أحمد  السيد 

طنجة)90000)طنجة املغرب
عنوانه)ا() الهاللي  محمد  السيد 

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.
55I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

L.A.P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
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CASABLANCA MAROC

L.A.P »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

117، املنطقة الصناعية، حي موالي 
رشيد، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57271

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)فبراير)2021

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

أحمد) السيد  أسهم  بجميع  -التبرع 

الحسين) السيد  لصالح  بورعم 

بورعم.

-تحويل الشكل القانوني للشركة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.

بورعم) الحسين  السيد  -تعيين 

ملنصب مسير وحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768190.

56I

أسماء)ميديا

WERMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

WERMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

210 رقم 03 الطابق األر�سي ج ش 

92 املجموعة السالم األفراح حي 

الحسني - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.297627
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (WERMED الوحيد) الشريك 
رأسمالها)95.000.000)درهم وعنوان)
مقرها اإلجتماعي عمارة)210)رقم)03 
املجموعة) (92 الطابق األر�سي ج ش)
السالم األفراح حي الحسني)-)20000 
الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

االشتغال.
عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق األر�سي ج ش) (03 رقم) (210
حي) األفراح  السالم  املجموعة  (92
الدارالبيضاء) (20000 (- الحسني)

املغرب.)
و عين:

و) حدادي  ( عواطف) السيد)ة()
حي السالم فرح املجموعة) عنوانه)ا()
 3 الشقة) (210 عمارة) (92 السكنية)
األلفة البيضاء)20000)الدارالبيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند 
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
03)الطابق األر�سي) 210)رقم) :)عمارة)
ج ش)92الجموعة السالم األفراح حي)

الحسني
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)762261.
57I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

DAR LEMLIH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

DAR LEMLIH »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الياسمين رقم 20 إقامة زكرياءـ  
تادارتـ  الدار البيضاء. - 20000 

الدار البيضاء. املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.273181
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)نونبر)2020
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
-املوافقة على بيع)260)حصة السيدة)
نادية الراجي للسيد أليكسندر التهامي)

ميسكوالن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768156.
58I

أسماء)ميديا

ALLOMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ALLOMED شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي البيضاء 

26 شارع الزرقطوني الطابق 2 
العمارة 6 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.358755

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 فبراير) (02 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  ALLOMED الوحيد) الشريك  ذات 
درهم) (100.000.000 مبلغ رأسمالها)
وعنوان مقرها اإلجتماعي البيضاء)26 

شارع الزرقطوني الطابق)2)العمارة)6 
- 20000)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)عدم االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب البيضاء)
 2 الطابق) الزرقطوني  شارع  (26
الدارالبيضاء) (20000  -  6 العمارة)

املغرب.)
و عين:

الشبكة) ( محسن) السيد)ة()
رقم) الفارج  تجزئة  عنوانه)ا() و 
 20000 البيضاء) بوسكورة  (06
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
البيضاء)26)شارع الزرقطوني الطابق)

2)العمارة)6
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767287.
59I

SILVER FID

BIPRO
إعالن متعدد القرارات

SILVER FID
322  شارع مصطفى ملعاني 
الدارالبيضاء شارع مصطفى 
ملعاني الدارالبيضاء، 20520، 

الدارالبيضاء املغرب
BIPRO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 265 شارع 
الزرقطوني طابق 9 عمارة الشم�سي 
مكتب 92  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.399223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تفويت السيد محمد)
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500)حصة إجتماعية لفائدة) خلوق)
السيد نورالدين كسراوي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الصفة القانونية للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين القانون اآلسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (100000 الشركة) رأسمال 
حصة من فئة) (1000 منقسمة علئ)
الدين)) نور  للسيد  تنتمي  100درهم 

كسراوي
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
أملحدودة) أملسؤولية  دات  شركة 

للشريك واحد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767017.

60I

LARAGESTION S.A.R.L

 SOCIETE GROUPE ZABTE
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L
شارع ابن الخطيب رقم 25 الطابق 
الثاني العرائش شارع ابن الخطيب 
رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92000، العرائش املغرب
 SOCIETE GROUPE ZABTE
S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الداللحة موالي بوسلهام  - 12302 
موالي بوسلهام  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE GROUPE ZABTE

.S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

الفالحي.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 12302 (- ( الداللحة موالي بوسلهام)

موالي بوسلهام))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الزبط احمد)):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: بوسلهام) الزبط  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

200)حصة) ( (: السيد الزبط يحيى)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( احمد) الزبط  السيد 

القنيطرة) حوزية  (31 رقم) د  بلوك 

12020)القنيطرة املغرب.

السيد الزبط بوسلهام عنوانه)ا()

 12302 دوار داللحة موالي بوسلهام)

موالي بوسلهام املغرب.

عنوانه)ا() يحيى  الزبط  السيد 

 12302 دوار داللحة موالي بوسلهام)

موالي بوسلهام املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( احمد) الزبط  السيد 

القنيطرة) حوزية  (31 رقم) د  بلوك 

12020)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

بتاريخ)12)يناير)2021)تحت رقم)18.

61I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

CERAM TECH LAB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

CERAM TECH LAB SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 شارع 

شكيب ارسالن، شقة رقم 08 

تطوان. تطوان 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CERAM TECH LAB SARL

(((* ( ( ( ( ( ( ( ( (: غرض الشركة بإيجاز)

مختبر األسنان االصطناعية.

))))))))*)شراء)وبيع واستيراد وتصدير)

تركيبات) وتوزيع  وتسويق  وتصنيع 

األسنان.

27)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

شكيب ارسالن،)شقة رقم)08)تطوان.)

تطوان)93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد طارق قديد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: السكيرج) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: شانة) اعتماد  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() قديد  طارق  السيد 
شارع محمد الحراق عمارة الشيكري)
الطابق الرابع رقم)11 93000)تطوان)

املغرب.
السيد محمد السكيرج عنوانه)ا()
ا) بلوك  سبو  اقامة  سبو  واد  شارع 
الطابق الرابع رقم)07 93000)تطوان)

املغرب.
عنوانه)ا() شانة  اعتماد  السيدة 
ا) بلوك  سبو  اقامة  سبو  واد  شارع 
الطابق الرابع رقم)07 93000)تطوان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() قديد  طارق  السيد 
شارع محمد الحراق عمارة الشيكري)
الطابق الرابع رقم)11 93000)تطوان)

املغرب
السيد محمد السكيرج عنوانه)ا()
ا) بلوك  سبو  اقامة  سبو  واد  شارع 
الطابق الرابع رقم)07 93000)تطوان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0393.

62I

أسماء)ميديا

M.K.R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

M.K.R شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الرحمة املجموعة 15 الطابق 

السفلي رقم 89 - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.362283
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 يناير) (06 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
M.K.R))مبلغ رأسمالها)100.000,00 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 15 املجموعة) الرحمة  مدينة 
 20000  -  89 رقم) السفلي  الطابق 
الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

االشتغال.
مدينة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرحمة املجموعة)15)الطابق السفلي)
الدارالبيضاء) (20000  -  89 رقم)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()علي))مقتدر و عنوانه)ا()
 55 رقم) (88 زنقة) التعاون  درب 
 20000 البيضاء) الحسني  حي 
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)مدينة الرحمة املجموعة)15)الطابق)

السفلي رقم)89
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)763038.
63I

Cabinet(Nord(Assistance

RESIDENCE IBN ROCHD 2
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

RESIDENCE IBN ROCHD 2
 15 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
فبراير)2021)أعطى السيد)ة())أحمد)
للبطاقة) )ة() الحامل) الشحموطي 
املسجل) (K38723 ( ( رقم) الوطنية 
باملحكمة) (658 التجاري) بالسجل 
االبتدائية باصيلة حق التسيير الحر)
زنقة) (2 ب) الكائن  التجاري  لألصل 

املغرب) أصيلة  (90050 (- رشد) ابن 
)ة() كريم الدراوي الحامل) للسيد)ة()
  KA32266 ( ( الوطنية رقم) للبطاقة 
فبراير) (15 من) تبتدئ  سنة  (1 ملدة)
 2022 فبراير) (15 في) تنتهي  و  (2021

مقابل مبلغ شهري)21.667))درهم.
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LARAGESTION S.A.R.L

 SOCIETE MERJA FRUITS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L
شارع ابن الخطيب رقم 25 الطابق 
الثاني العرائش شارع ابن الخطيب 
رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92000، العرائش املغرب
 SOCIETE MERJA FRUITS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
دومانيال رقم ا 63 الطابق الثاني 
موالي بوسلهام  - 12302 موالي 

بوسلهام  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26917
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MERJA FRUITS SARL
غرض الشركة بإيجاز):)االستثمار)

الفالحي).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الثاني) الطابق  (63 ا) رقم  دومانيال 
موالي) (12302 (- ( بوسلهام) موالي 

بوسلهام))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال الشركة:))99)درهم،)
مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد اجعيدي عبد هللا)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد الزبط احمد):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) عبد  اجعيدي  السيد 
املغرب) تجزئة  (2022 عنوانه)ا()
العرائش) (92000 ( الجديد العرائش)

املغرب).
عنوانه)ا() احمد  الزبط  السيد 
القنيطرة)) حوزية  (31 رقم) د  بلوك 

12020)القنيطرة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) عبد  اجعيدي  السيد 
املغرب) تجزئة  (2022 عنوانه)ا()
العرائش) (92000 ( الجديد العرائش)

املغرب)
عنوانه)ا() احمد  الزبط  السيد 
القنيطرة)) حوزية  (31 رقم) د  بلوك 

12020)القنيطرة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

بتاريخ)12)يناير)2021)تحت رقم)19.
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sofoget

TRANS JARJOUM
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
TRANS JARJOUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 2 - 12000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.JARJOUM

نقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين

نقل البضائع

نقل املدر�سي.

عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)

شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59

  12000  -  2 العزيز رقم) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))زهير بنخال):))1.000)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
)السيد))زهير بنخال):)10000)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنخال  زهير  ( السيد)

القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنخال  زهير  ( السيد)

القنيطرة)12000)القنيطرة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)81331.
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أسماء)ميديا

 SESAME MENA
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 SESAME MENA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الحاج فاتح شارع واد الدوارة رقم 
322 عمارة رقم 3 البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.331711

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 يناير) (28 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SESAME MENA الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  ( (CONSULTING
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00
شارع) فاتح  الحاج  اقامة  اإلجتماعي 
 3 رقم) عمارة  (322 رقم) الدوارة  واد 
الدارالبيضاء) (20000 (- البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)عدم االشتغال.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم) الدوارة  واد  شارع  فاتح  الحاج 
322)عمارة رقم)3)البيضاء)-)20000 

الدالرالبيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()علي))املالكي و عنوانه)ا()
رقم) النمودجية  القرية  تجزئة 
 20000 ( النواصر) داربوعزة  (86
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
رقم) الدوارة  واد  شارع  فاتح  الحاج 

322)عمارة رقم)3)البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)763020.
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sofoget

 AL KAMAR d enseignement
prive

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 AL(KAMAR(d(enseignement

prive شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

تجزئة 28 أ منطقة التنشيط طريق 

مهدية   12000  القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32715

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 يناير) (19 املؤرخ في)

 AL شركة ذات املسؤولية املحدودة)

  KAMAR( d( enseignement( prive

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)

تجزئة) القنيطرة  ( اإلجتماعي) مقرها 

أ منطقة التنشيط طريق مهدية))) (28

(: )القنيطرة املغرب نتيجة ل) (12000
زيادة خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب))القنيطرة)

أ منطقة التنشيط طريق) (28 تجزئة)

مهدية)-)12000))القنيطرة))املغرب.)

و عين:

الشنشني) ( ( املصطفى) السيد)ة()

  12000 القنيطرة) ( عنوانه)ا() و 

)ة() كمصفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)81252.
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

H-BITO GROUP
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
H-BITO GROUP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

السالم 1 رقم 22 سيدي سعيد - 
50050  مكنا2 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28053

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بلحمر) نبيل  السيد  تفويت  مايلي:)
250)حصة اجتماعية من أصل)500 
(، حصة لفائدة السيد نوفل بلحمر)

قيمة الحصة)100)درهم)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسير اخر للشركة السيد نوفل)

بلحمر
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))
بعد وفاة السيد ادريس بلحمر رحمة)
من) إسمه  شطب  تقرر  عليه  هللا 

قائمة مسيري))الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 100000 الشركة) رأسمال  ....مبلغ 
-السيد نبيل بلحمر) (: مقسم كالتالي)
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة))
حصة) (250 بلحمر) اليا2  -السيد 
-السيدة) ( درهم للحصة) (100 بقيمة)
صفاء)بلحمر)250)حصة بقيمة)100 
-السيد نوفل بلحمر) ( درهم للحصة)

250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

السيد) (: الشركة) ......مسيري  مايلي:)

بلحمر,) اليا2  السيد  بلحمر,) نبيل 

بلحمر و السيد نوفل) السيدة صفاء)

بلحمر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1101.
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sofoget

labotest

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

labotest شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

املنطقة الصناعية بير الرامي رقم 31 

أ   12000  القنيطرة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26957

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)29)يناير)2021)تقرر إنشاء)

التسمية))) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

املركب) وجدة  ( بالعنوان) الكائن  و 

أهل) (121 رقم) تيكنوبول  الصناعي 

انكاد)))----))وجدة املغرب و املسير من)

املامون محمد) بن  ( السيد)ة() طرف 

و زكرياء)البشير))بن املامون محمد و)

زكرياء)البشير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)81302.
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PMEX CONSULTING

ALTCODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALTCODE
زنقة الحرية رقم 10 الطابق رقم 

3 الشقة رقم 5 الدار البيضاء، 

20120، الدار البيضاء املغرب

ALTCODE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RUE LIBERTE ETAGE 10

 3 APPARTEMENT 5

 CASABLANCA 20120

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291165

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALTCODE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات في اإلدارة واالستراتيجية)

وتكنولوجيا) التدريب  وهندسة 

املعلومات.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 RUE LIBERTE ETAGE 3  10

 APPARTEMENT 5 CASABLANCA

.20120 CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 75 ( (: السيد بريشة محمد جالل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اطبيلي عصام):))25)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

جالل) محمد  بريشة  السيد 
عبدالرحمان) شارع  عنوانه)ا()
الحضيكي رقم)17حي املسيرة))80999 

اكادير املغرب.
عنوانه)ا() عصام  اطبيلي  السيد 
تجزئة الحديوي)202)سيدي معروف)
البيضاء) الدار  (20520 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جالل) محمد  بريشة  السيد 
عبدالرحمان) شارع  عنوانه)ا()
الحضيكي رقم)17حي املسيرة)80999 

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766697.
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LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

RAISS AUTO TINGIS
إعالن متعدد القرارات

RAISS AUTO TINGIS TANGER
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 

500.000,00 درهم
في طور رفعه إلى 4.000.000,00 

درهم
املقر االجتماعي: طريق الرباط، 
املنطقة اللوجستيكية للمنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة،
إلو رقم 110 ، القطعة رقم 2، دائرة 

كزناية – طنجة.
السجل التجاري رقم 33209 - 

طنجة
الجمع) محضر  بمقت�سى  (1-
املنعقد) للشركاء) االستثنائي  العام 
 25 بتاريخ) بطنجة  الشركة  بمقر 

فبراير)2021))تقرر ما يلي):)
الشركة) رأسمال  رفع  (-
إلى) درهم  (500.000،00 من)
ذلك) و  درهم  (4.000.000،00
الجاري) الحساب  من  باملقاصة 

للشركاء،

الرايس،) مو�سى  السيد  تعيين  (-

التعريف) لبطاقة  الحامل  مغربي،)

(،K279352 (: عدد) تحت  الوطنية 
القانون) حسب  جديدا  مسيرا 

السيد) بجانب  للشركة  األسا�سي 

أحمد الرايس،)ملدة غير محدودة؛

-)اإلمضاء)االجتماعي؛

األسا�سي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-

بطنجة،) التجارية  املحكمة  ضبط 

عدد) تحت  ( (03/03/2021 بتاريخ)

. 239952
من أجل النشر البيان)
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PMEX CONSULTING

PMEX CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PMEX CONSULTING
زنقة الحرية رقم 10 الطابق رقم 

3 الشقة رقم 5 الدار البيضاء، 

20120، الدار البيضاء املغرب

PMEX CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية رقم 10 الطابق رقم 3 الشقة 
رقم 5 الدار البيضاء الدار البيضاء 

20120 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

290925

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PMEX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات في اإلدارة واالستراتيجية)

وتكنولوجيا) التدريب  وهندسة 

املعلومات.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرية رقم)10)الطابق رقم)3)الشقة)
الدار البيضاء) الدار البيضاء) (5 رقم)

20120)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبدوني وديع):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() وديع  عبدوني  السيد 
الشقة) (2 الطابق) املدار2  زنقة  (10

البيضاء) الدار  (20330 18املعاريف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() وديع  عبدوني  السيد 
الشقة) (2 الطابق) املدار2  زنقة  (10

الدار البيضاء) (20330 ( 18املعاريف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766290.

73I

HORICOM

 TIFRITE GUEROUANE RAS
JERRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6180

 TIFRITE GUEROUANE RAS
JERRY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 
مسعود را2 جيري جحجوح - 

51052 مكنا2 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20253

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.797.000«
 1.897.000« إلى) درهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1116.
72I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

GOLDEN CHINA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
20200، الدار البيضاء املغرب

GOLDEN CHINA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 
العريبي جياللي - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.62559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بعين) األخد  بعد  العام  الجمع  قرر 
االعتبار وفاة الشريك واملسير املرحوم))
و بعد االطالع على) سزو شيانغ شو،)
الئحة الورثة الشرعيين،)املعدة))وفق)
(،10/12/2020 بتاريخ) موثق  عقد 
مقاطعة) مجلس  طايوان  بمكتب 

السيدة) زوجته  تضم  والتي  شيلين،)

شان شون هوا وابنته اآلنسة تساي)

هو شو و ابنه السيد �سي-شاي شو،)

تقرر أن) و بعد اتفاق جميع الورثة،)

يملكها) التي  االجتماعية  الحصص 

 265 وعددها) ( الشركة) في  املرحوم 

للحصة) درهم  (1000 بمبلغ) حصة 

ستعود البنه السيد �سي- الواحدة،)

شاي شو.)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)قرر الجمع العام موافقته على)

التالي:) بالشكل  ( الحصص،) تفويت 

 1000 بقيمة) حصة  (128 تفويت)

السيدة) طرف  من  للواحدة  درهم 

شان شون هوا لصالح اآلنسة تساي)

حصة بقيمة) (127 تفويت) هو تشو.)

طرف) من  للواحدة  درهم  (1000

السيدة شان شن هوا لصالح السيد)

�سي-شاي شو.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

قرر الجمع العام تعيين السيد �سي-

شاي شو،)كمسير جديد للشركة ملدة)

غير محدودة،)إلى جانب اآلنسة تساي)

هو شو.)كما أعطى الجمع العام حق)

اإلمضاء)املنفرد لكل من السيد �سي-

شاي شو و اآلنسة تساي هو شو.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

صيغة)) ( إعادة) العام،) الجمع  ( قرر)

ذات) للشركة  ( األسا�سي) ( النظام)

املسؤولية املحدودة و املصادقة على)

تم) كما  الجديد،) األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسيرين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الفصل) تغيير  العام  الجمع  قرر 

شو) هو  تساي  اآلنسة  كالتالي:) (6

السيد �سي-شاي) ( (- ( 208.000)درهم)

شو)392.000)درهم.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 7 الفصل) تغيير  العام  الجمع  قرر 

 208 شو) هو  تساي  اآلنسة  كالتالي:)

 392 السيد �سي-شاي شو) ( (- ( حصة)

حصة.

الذي ينص على) (:13-16 بند رقم)

مايلي:)قرر الجمع العام تعيين كل من)

�سي- والسيد  هو شو  تساي  اآلنسة 

شاي شو في منصب مسيرين للشركة)

ملدة غير محدودة،)مع إعطاءهما حق)

اإلمضاء)املنفرد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768020.

75I

HIGH EDGE CONSULTING

HOT BOX MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

HOT BOX MARKET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني اقامة جناح 2 رقم 

5 - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 09)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

HOT BOX MARKET))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي شارع الحسن التاني اقامة)

تطوان) (93000  -  5 رقم)  2 جناح 

الشركة لم تحقق) (: املغرب نتيجة ل)

هدفها االجتماعي)).

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحسن التاني اقامة جناح 2 رقم)

5 - 93000)تطوان املغرب.)

و عين:
السيد)ة()زيد)))عزيمان))و عنوانه)ا()

شارع يوسف بن تاشفين رقم)5)ط)2 

)ة() تطوان املغرب كمصفي) (93000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)339.

76I

BOURA CONSEILS

فيرونوري دو أمليدا بيرإي فيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS

 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI(APPT(N° 3 VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

فيرونوري دو أمليدا بيرإي فيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 
عمارة ب 7 التضامن 1 املنصور 

مكنا2 - 50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فيرونوري دو أمليدا بيرإي فيس.

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) اإلستيراد  (- التجارة) (- املعادن)

التصدير.
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 5 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املنصور) (1 التضامن) (7 ب) عمارة 

مكنا2)-)50000)مكنا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 510 ( (: ديديي) أمليدا  دو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 290 ( (: السيد دو أمليدا ألكسيس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد دو أمليدا ديديي عنوانه)ا()
 1 التضامن) (7 ب) عمارة  (5 رقم)
مكنا2) (50000 مكنا2) املنصور 

املغرب.
ألكسيس) أمليدا  دو  السيد 
عنوانه)ا()رقم)5)عمارة ب)7)التضامن)
مكنا2) (50000 املنصور مكنا2) (1

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دو أمليدا ديديي عنوانه)ا()
رقم)5)عمارة ب)7)التضامن)1)املنصور)

مكنا2)50000)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (08 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)618.
77I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ATRAXION 4X4
EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 20000، مراكش املغرب

 ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 

523 الحي الصناعي سيدي غانم  - 
20000 مراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

27197

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم حذف) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

الخارج) في  امليكانيكية  املساعدة 

وأثناء)الرالي وتنظيم املسابقات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121272.

78I

HORICOM

TRAA DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 TRAA DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 998 

مكرر مرجان 2 - 50000 مكنا2 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23007

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 دجنبر) (30 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.350.000«

 2.050.000« إلى) درهم«) (700.000«

درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1115.

79I

NEOCOMPTADUNORD

CLINIQUE CHAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CLINIQUE CHAMAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 شارع 

سالم اقامة ابو عدنان رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.77893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 فبراير) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (2.960.000«

 5.120.000« إلى) درهم«) (160.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239692.

80I

زوبير بوتغما2

 STE TREBAK

AMEUBLEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغما2

اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

 STE TREBAK AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسعودية رقم 153 تازة  - 35000 

تازة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TREBAK AMEUBLEMENT

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

  marchand( de( meuble( en( detail

. negociant((((import(export

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 35000 (- ( تازة) (153 املسعودية رقم)

تازة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( طريبق) امين  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

طريبق)) امين  محمد  السيد 

 80 رقم) التضحية  شارع  عنوانه)ا()

فا2)) (30100 ( فا2)  2 النرجس 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

طريبق)) امين  محمد  السيد 

 80 رقم) التضحية  شارع  عنوانه)ا()

فا2)) (30100 ( فا2)  2 النرجس 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)107.

81I
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LA MAROCAINE C.J

AYOURMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 

بني مالل املغرب

AYOURMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 521 

الطاشرون بوجنبة  - 25000 

خريبكة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6875

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYOURMANE

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االكيا2).

 521 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 25000 (- ( بوجنبة) الطاشرون 

خريبكة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد معان زكرياء)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد معان محمد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( زكرياء) معان  السيد 

 25000 ( بوجنبة) الطاشرون  (521

خريبكة))املغرب.

عنوانه)ا() ( محمد) معان  السيد 

 25000 ( بوجنبة) الطاشرون  (521

خريبكة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( محمد) معان  السيد 

 25000 ( بوجنبة) الطاشرون  (521

خريبكة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)17)فبراير)

2021)تحت رقم)77.

82I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BENHADDAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

BENHADDAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 221 

حي السالم الثاني سيدي سعيد  - 

50050 مكنا2 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.20111

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 نونبر) (30 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (BENHADDAD حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي رقم)221)حي السالم الثاني)

مكنا2) (50050 (- ( سعيد) سيدي 

املغرب نتيجة ل-عدم تحقيق أهداف)

الشركة)

-عدم التمكن من الحصول على)

الزبناء)

-إمكانيات مالية جد محدودة)

و عين:
تاتو) بن  ( املجيد) عبد  السيد)ة()
الحي السالم) (221 رقم) ( و عنوانه)ا()
الثاني سيدي سعيد))50050)مكنا2)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 221 2020)وفي رقم) نونبر) (30 بتاريخ)
(- ( الثاني سيدي سعيد) السالم  حي 

50050)مكنا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)106.

83I

LA MAROCAINE C.J

TRAMELAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 
بني مالل املغرب

TRAMELAK  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 06 تجزئة 
مونية 2  - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10991
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRAMELAK
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).
عنوان املقر االجتماعي):)06)تجزئة)

مونية)2  - 23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مالك املهدي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد خطار عبد الرحيم)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( املهدي) مالك  السيد 
 23000 92 07)رقم) 2)زنقة) العامرية)

بني مالل املغرب.

الرحيم)) عبد  خطار  السيد 

 02 بلوك) (02 املسيرة) حي  عنوانه)ا()
رقم)78 23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( املهدي) مالك  السيد 
 23000 92 07)رقم) 2)زنقة) العامرية)

بني مالل املغرب

الرحيم)) عبد  خطار  السيد 

 02 بلوك) (02 املسيرة) حي  عنوانه)ا()
رقم)78 23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)09)فبراير)

2021)تحت رقم)125.

82I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 TRANSFERT N.R.N« SARL(
»(A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 TRANSFERT(N.R.N« SARL(

A.U)« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الثاني 

بني بوعياش  الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب



6183 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRANSFERT( N.R.N«( SARL(

.»(A.U

مسير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شركة تحويل االموال

مسير شركة خدمات تسهيالت.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الثاني)

 32000 الحسيمة) ( بوعياش) بني 

الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اطل�سي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اطل�سي  رشيد  السيد 

 32000 ( بوعياش) بني  االول  الحي 

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اطل�سي  رشيد  السيد 

 32000 ( بوعياش) بني  االول  الحي 

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)02)يناير)

2021)تحت رقم)212.

85I

LA MAROCAINE C.J

ARTBBM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 

بني مالل املغرب

ARTBBM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بين 

الطرقان الطابق 02 رقم 02 - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11055

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTBBM

مهند2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معماري).

بين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطرقان الطابق)02)رقم)02 - 23000 

بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( اوشطو) عالء) محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اوشطو) عالء) محمد  السيد 
01)رقم) عنوانه)ا()حي االدارسة زنقة)

68 23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اوشطو) عالء) محمد  السيد 
01)رقم) عنوانه)ا()حي االدارسة زنقة)

68 23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)23)فبراير)

2021)تحت رقم)208.

86I

HIGH EDGE CONSULTING

 EURO ARAB PRESS
TOURISME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

  EURO ARAB PRESS TOURISME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني مكاتب النخيل رقم 

06 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EURO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ARAB PRESS TOURISME

غرض الشركة بإيجاز):)الصحافة)

واإلعالم وكذلك أي نشاط محلي أو)

دولي متعلق بالصحافة.

األحداث) أنواع  جميع  تنظيم 

والندوات التدريبية وتدريب الشباب)

؛.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسن التاني مكاتب النخيل رقم)06 

- 93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: متشوق) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حسن برهون)):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

300)حصة) ( (: السيد محمد لهري)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() متشوق  حسن  السيد 

مركب جوهرة تطوان ج ه1)عمارة)8 

ط)3شقة)12)الضحى مرجان))93000 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا() ( برهون) السيد حسن 

شارع الظهيرة رقم)1  93000)تطوان)

املغرب.

عنوانه)ا() لهري  محمد  السيد 

شارع ابن بطوطة رقم)9)زيانة))93000 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() متشوق  حسن  السيد 

مركب جوهرة تطوان ج ه1)عمارة)8 

ط)3شقة)12)الضحى مرجان))93000 

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)226.

87I
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LA MAROCAINE C.J

FIMROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 

بني مالل املغرب

FIMROC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فم 

العنصر حي خريبكة  - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10089

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 مار2)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FIMROC

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).

فم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بني) (23000 (- ( العنصر حي خريبكة)

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد وفيق احمد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد يوسف العرباوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( احمد) وفيق  السيد 

 6 اوالد حمدان الدار الجديدة زنقة)
رقم)53 23000)بني مالل املغرب.

السيد يوسف العرباوي))عنوانه)ا()

اوالد عياد اوالد اسليمان))23000)بني)

مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( احمد) وفيق  السيد 

 6 اوالد حمدان الدار الجديدة زنقة)
رقم)53 23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)10)يونيو)

2020)تحت رقم)273.
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

EFFICIENCY MAROC
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

EFFICIENCY MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

املسيرة الخضراء ،الطابق الخامس،   

بناية  رقم 12 ، - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.316265

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قدره) ( بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة 

1.200.000)درهم))أي من))600.000 

عن) (، درهم) (2.000.000 إلى) درهم 

طريق إدماج املباشر ملثل هذا املبلغ)

املأخوذ من حساب األرباح املحتجزة.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

من) ( الشركة) تغييرتسمية  ( مايلي:)

إلى) (EFFICIENCY MAROC

 TESSELATE AFRICA

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:3 ( رقم) بند 
 TESSELATE(:مايلي:)......اسم الشركة
في جميع األعمال والوثائق) (AFRICA

الصادرة عن الشركة.....
بند رقم))6:)الذي ينص على مايلي:)
،)شرع الشريك) (01/12/2020 في) (....
 TESSELATE GROUP الوحيد)
بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة  في 
 600.000 من) ليصبح  (1.200.000
عن) درهم  (2.000.000 إلى) درهم 
هذا) ملثل  املباشر  التضمين  طريق 
من حساب«األرباح) املسحوب  املبلغ 
املحتجزة«.)من خالل هذه الزيادة في)
 12000 إنشاء) تم  الشركة  رأسمال 
سهم جديد بقيمة)100)درهم للسهم)
للمساهم) مجاًنا  تخصيصها  يتم  (،
الوحيد.وتجدر اإلشارة إلى أن الشريك)
قد) (EFFICIENCY GROUP الوحيدـ)
 TESSELATE ليصبح) تسميته  غير 

.GROUP
على) ينص  الذي  (:7 ( رقم) بند 
مبلغ) الشركة  رأسلمال  يبلغ  مايلي:)
2.000.000)درهم مقسم إلى)20.000 

سهم بقيمة)100)درهم لكل منها.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765293.
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إئتمانيات الدريوش

LARA CHANCHAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
LARA CHANCHAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1689 
تجزئة املغرب الجديد - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CHANCHAN

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 1689 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 92000 (- الجديد) املغرب  تجزئة 

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بوزيد عبد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوزيد عبد هللا عنوانه)ا())

1689)تجزئة املغرب الجديد)92000 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوزيد عبد هللا عنوانه)ا())

1689)تجزئة املغرب الجديد)92000 

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)03)مار2)

2021)تحت رقم)283/2021.
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LA MAROCAINE C.J

TAGEL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 

بني مالل املغرب

TAGEL SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عثمانية الحي االداري الطابق 3  - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11025

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 دجنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAGEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SERVICES

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مسير شركة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   3 الطابق) االداري  الحي  عثمانية 

23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام البهلي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عثمان تكنة)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام البهلي))عنوانه)ا()حي)

احناون))22300)دمنات))املغرب.

السيد عثمان تكنة))عنوانه)ا()حي)

ايت اعمر))22300)دمنات))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق تكنة))عنوانه)ا()حي)

اللوز افورار))22000)ازيالل))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)17)فبراير)

2021)تحت رقم)188.
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sofoget

REHAA CONSULTING
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

REHAA CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع  موالي عبد 

العزيز رقم 2 القنيطرة - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REHAA CONSULTING

مكتب) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لإلرشادات و التسيير.

عنوان املقر االجتماعي):)59)إقامة)

)موالي عبد) موالي عبد العزيز شارع)

 12000 (- القنيطرة) (2 رقم) العزيز 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))رضوان النفينف):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
)السيد))رضوان))النفينف):)1000 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
النفينف) رضوان  ( السيد)

 12000 املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا()

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
النفينف) ( رضوان) ( السيد)

عنوانه)ا()القنيطرة)12000)القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81368.
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STE DOMICILE CONSEIL

 STE CHAHBA STATION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE CHAHBA STATION SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك 

دار قسيمي الطابق الرابع شارع 

محمد الخامس جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COUR

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يونيو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAHBA STATION SARL AU

-تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغازولين.)املازوت.)الزيوت

-التفاوض

-)مطعم.)مقهى.)قاعة الحفالت.

ملك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) الرابع  الطابق  قسيمي  دار 

 35100 (- محمد الخامس جرسيف)

جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: شهبة) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أحمد شهبة عنوانه)ا()حي)

 18 رقم) القد2  زنقة  اكرام  العدير 

وزان)16200)وزان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أحمد شهبة عنوانه)ا()حي)

 18 رقم) القد2  زنقة  اكرام  العدير 

وزان)16200)وزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)1015/2021.
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HIGH EDGE CONSULTING

AGRI BAVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

AGRI BAVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني مكاتب النخيل رقم 

6 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BAVE

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وترويج وتسويق املنتجات الزراعية)؛

املنتجات) وتصدير  استيراد 

الزراعية.

تربية الحلزون..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6 الحسن التاني مكاتب النخيل رقم)

- 93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد كركيش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السيد محمد كركيش 

اقامة) (01 شارع واد اللوكس الزنقة)

 93000  01 الرقم) (01 النهي الطابق)

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() السيد محمد كركيش 

اقامة) (01 شارع واد اللوكس الزنقة)

 93000  01 الرقم) (01 النهي الطابق)

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)388.
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SOCIETE READIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

SOCIETE READIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

59 شارع موالي عبد العزيز  إقامة 

موالي عبد العزيز رقم 2 - 12000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE READIS

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية و مواد التجميل))و املكمالت)

الغدائية

عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)

إقامة) ( شارع موالي عبد العزيز) (59

  12000  -  2 العزيز رقم) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: السيد))عبداالله الداودي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: النفينف) السيد رضوان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: مهدي الداودي) ( ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد))ريان الداودي):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 (: )السيد))عبداالله الداودي)

بقيمة)100)درهم.

 250 (: النفينف) رضوان  السيد 

بقيمة)100)درهم.

 250 (: الداودي) مهدي  ( ( السيد)

بقيمة)100)درهم.
السيد))ريان الداودي):)250)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الداودي) عبداالله  ( السيد)

 12000 املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا()

القنيطرة املغرب.

السيد رضوان النفينف عنوانه)ا()

القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

السيد)))مهدي الداودي عنوانه)ا()

القنيطرة) (01200 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

عنوانه)ا() الداودي  ريان  ( السيد)

القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان النفينف عنوانه)ا()

القنيطرة) املغرب  املغرب  القنيطرة 

املغرب

السيد)))مهدي الداودي عنوانه)ا()

القنيطرة) املغرب  املغرب  القنيطرة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)-.
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RAIS AUDIT&CONSEIL

BP SHORE RH
إعالن متعدد القرارات

BP SHORE RH

شــركة  مجــهولة  اإلســم  ر أ سما لها  

1.000.000  د ر هم

مقر ها اال جتما عي : الــدار ا لبـيـضا 

ء ـ  5  زنقة ساريا بنو زونيم ¬– حي 

پا مليي

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 

371625

تمديد الهــد ف  اإل جتـمــا عي

تغيير اإلسم  اإلجتما عي

تغيير  مدة  دعوة مجلس اإلدارة

إ ن)))الجمــع)))العا م))غـيــر))العا د)

ي)))املنعقـد)))بتا ر يخ))29)يناير)2021  

قــد قـــرر):

تمديد الهــدف اإلجتما عي للشركة)

وذلك باإلنجاز املباشر أو غير املباشر)

اإلستشارة) و  الخدمات،) لجميع 

جميع) لصالح  امليادين  جميع  في 

بصفة) املنظمات  وجميع  الشركات 

عامة،

تغيـيراإلسـم اإل جـتمـا عي))كا لتا لـي))

 HR SOLUTIONS & SERVICES

INTERNATIONAL S.A



6187 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

املجلس) دعوة  مدة  تقليص 
قبل) مفتوحة  أيام  (8 إلى) اإلداري 

أنعقاد إجتماع املجلس،
تعديل الفصول))2)،)3))و)5-17.1  
للشركة) األسا�سي  القانون  من 
ف) بالهد  التوالي  على  واملتعلقين 
وإجراءات) التسمية  (، اإلجتماعي)

دعوة مجلس اإلدارة.
لـد ى)) ( القا نو ني) ( اإل يـد ا ع) ( ثم)
الـمحـكـمة))الــتجا رية))بالــدارالــبــيضا)ء)
،))بتا ر يخ)3)مار2)2021))تــحت عـــد)

د)768239.
مـقــتـطــف من أ جــل اإل شــهــا ر

96I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 SOCIETE
 CONCEPTCHIRINGUITO

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
 SOCIETE

 CONCEPTCHIRINGUITO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري رقم 2 القطعة رقم 9 تجزئة 
النخيل  شارع عالل بن عبد هللا  
3000 قطاع 0103 فا2 فا2 

30000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIETE (: تسميتها)
 CONCEPTCHIRINGUITO SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم).

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (9 القطعة رقم) (2 تجاري رقم)
هللا)) عبد  بن  عالل  شارع  ( النخيل)
فا2) فا2  (0103 قطاع) (3000

30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كريم أقصبي واهي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
واهي) أقصبي  كريم  السيد 
فيال صوفيا تجزئة بوبانة) عنوانه)ا()
فا2) (30000 ( طنجة) الكبير  جبل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
واهي) أقصبي  كريم  السيد 
فيال صوفيا تجزئة بوبانة) عنوانه)ا()
فا2) (30000 ( طنجة) الكبير  جبل 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)973/2020.
97I

NADIRAN IMPORT SARL

AUTO ECOLE KHADDOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 HONEST & COMPTA
CONSULTING SARL

 Rue  JORDANIE  Immeuble
 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 AUTO ECOLE KHADDOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املر2 

ضهر احجام قطعة 212 - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97651

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)08)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»حي املر2 ضهر احجام قطعة)212 - 

إلى)»السانية) 90000)طنجة املغرب«)

القديمة)-)90000)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239828.

98I

ا ب 2 كونسولتينغ

دشير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ا ب 2 كونسولتينغ

تقاطع زنقة محمد الرشيد و شارع 

موالي عبد الرحمان مركز إيمان 

طابق 6 مكتب 6، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

دشير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حومة 

الجديان مركز الساحل الدار 260 - 

92102 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دشير.

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املركبات السياحية

تسيير الفنادق

جميع األنشطة املتعلقة بالفنادق)

و املطاعم و السياحة و الترفيه.

حومة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  260 الجديان مركز الساحل الدار)

92102)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

5.100.000)درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة لوجاردان دي كليماتيت)

درهم) (100 حصة بقيمة) (50.000   :

للحصة).

السيد فؤاد الفياللي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ياسمينة الفياللي بلغمي):))

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة لوجاردان دي كليماتيت)

الطابق) بوردو  شارع  (20 عنوانه)ا()

األول الشقة)1 20000)الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا() الفياللي  فؤاد  السيد 

قاسم) بئر  رمضان  تجزئة  مكرر  (22

السوي�سي)10170)الرباط املغرب.

بلغمي) الفياللي  ياسمينة  السيدة 
املامون) موالي  زنقة  (22 عنوانه)ا()

املدينة)10030)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الفياللي  فؤاد  السيد 

قاسم) بئر  رمضان  تجزئة  مكرر  (22

السوي�سي)10170)الرباط املغرب

بلغمي) الفياللي  ياسمينة  السيدة 
املامون) موالي  زنقة  (22 عنوانه)ا()

املدينة)10030)الرباط املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)
رقم)-.

99I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

jotun maroc
إعالن متعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

jotun(maroc »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

التالت، رقم 6، تجزئة األفاق، 

مجموعة 221، كالفورنيا- الدار 

البيضاء الطابق التالت، رقم 6، 

تجزئة األفاق، مجموعة 221، 

كالفورنيا- الدار البيضاء 20150 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7988

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد))الر2 هنريك كخول)

ابتداء)من)21)دجنبر)2020)من واليته)

الذمة) إبراء) ومنحه  للشركة  كمسير 

كامل ونهائي إلدارته.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

دريكالزوف) السيد  تعيين  مايلي:)

من) (، الجنسية) رو�سي  (، دميتريه)

الحامل جواز) (، (1980 ماي) مواليد2)

،القاطن) (725290696 رقم) السفر 

21)،)شارع) 180)،)منزل) في شقة رقم)

ليوبيرت�سي) مدينة  (، كومسومولسكي)

)االتحاد) موسكو) (- (-120013

الرو�سي()كمسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)13:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل مقتضايات البند التالت عشر)

من النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768221.

100I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

 BENISHA HOTEL

MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

 BENISHA HOTEL

MANAGEMENT  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 17 شارع 

البحتري - حي كوتييه - الدار البيضاء 

17 شارع البحتري - حي كوتييه - 

الدار البيضاء 20060 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7986

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

النهائية) الحسابات  على  املصادقة 

والتقرير الذي قدمه املصفي املتعلق)

بمجموع عملية التصفية)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إختتام عمليات التصفية إبتداء)من)

اليوم وتأكيد أن الشخصية القانونية)

يوم) من  موجودة  تعد  لم  للشركة 
شطبها من السجل التجاري

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

إبراء)املصفي إبراءا تاما وبدون تحفظ)

على تسييره طوال مدة التصفية)))

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)إيداع وثائق ودفاتر الشركة في)

(- شارع البحتري) (17 (: العنوان التالي)

حي كوتييه)-)الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

اليوجد أي تعديل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768219.

101I

HORICOM

KHALID-SALAH-TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 KHALID-SALAH-TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 212 

ر تجزئة النعيم 6 الطابق السفلي - 

50000 مكنا2 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50077

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

اإلنعاش العقاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1117.

102I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

BENISHA AGADIR
إعالن متعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

BENISHA AGADIR »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 17 شارع 

البحتري - حي كوتييه - الدار البيضاء 

17 شارع البحتري - حي كوتييه - 

الدار البيضاء 20060 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7989

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

النهائية) الحسابات  على  املصادقة 

والتقرير الذي قدمه املصفي املتعلق)

بمجموع عملية التصفية)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إختتام عمليات التصفية إبتداء)من)

اليوم وتأكيد أن الشخصية القانونية)

يوم) من  موجودة  تعد  لم  للشركة 

شطبها من السجل التجاري

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

إبراء)املصفي إبراءا تاما وبدون تحفظ)

على تسييره طوال مدة التصفية)))

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)إيداع وثائق ودفاتر الشركة في)

(- شارع البحتري) (17 (: العنوان التالي)

حي كوتييه)-)الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

اليوجد أي تعديل
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768220.

103I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

PH AGUELMAM AZIZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة املغرب

PH AGUELMAM AZIZA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 

الزرقطوني حي فايزة - 52000 

خنيفرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.269.000«

 1.369.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)97.

102I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SN PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة املغرب

SN PHARMA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 17 

حي موحى اوبوعزة - 52000 خنيفرة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3603
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»33.000 
إلى) درهم«)أي من)»100.000)درهم«)
»133.000)درهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)96.

105I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

BELLE ANNEE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima(Maroc

BELLE ANNEE TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار مراحة 
دائرة سيدي بوتميم تارجيست 

32000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 71
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BELLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ANNEE TRANS

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)و األعمال الحرة
نقل البضائع للغير

التجارة بجميع أنواعها.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بوتميم) سيدي  دائرة  مراحة 
تارجيست)32000)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.200 ( (: عصام) الخمار  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

800)حصة) ( (: السيد الخمار أمين)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عصام  الخمار  السيد 
 22 رقم) (32 تجزئة ابن خلدون زنقة)

90060)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() أمين  الخمار  السيد 
 22 رقم) (32 تجزئة ابن خلدون زنقة)

90060)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عصام  الخمار  السيد 
 22 رقم) (32 تجزئة ابن خلدون زنقة)

90060)طنجة املغرب
عنوانه)ا() أمين  الخمار  السيد 
 22 رقم) (32 تجزئة ابن خلدون زنقة)

90060)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بتارجيست) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)-.

106I

FICAGEST

MABED BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

MABED BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد بناء 

109 شقة رقم 23 الطابق الثالث - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MABED BATIMENT

-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)

األعمال املتنوعة أو البناء

-2تأجير املعدات.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

بناء) جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 

(- الطابق الثالث) (23 شقة رقم) (109

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

محمد) داود  بن  ايت  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) داود  بن  ايت  السيد 

 582 تجزئة العزوزية رقم) عنوانه)ا()

 582 رقم) العزوزية  تجزئة  مراكش 

مراكش مراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) داود  بن  ايت  السيد 

 582 تجزئة العزوزية رقم) عنوانه)ا()

مراكش)20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121181.

107I

FIGET SARL

GHAZAL CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

GHAZAL CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري متواجد بحي الديزة مرتيل 

عمالة املضيق الفنيدق - 93152 

مرتيل  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHAZAL CASH

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متعددة)،)وسيطة لدفع الفواتير.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مرتيل) الديزة  بحي  متواجد  تجاري 
 93152 (- الفنيدق) املضيق  عمالة 

مرتيل))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: املرون) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املرون  غزالن  السيدة 
مرتيل) (- (III الرحمان) عبد  شارع 

93152)مرتيل))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املرون  غزالن  السيد 
مرتيل)) (- (III الرحمان) عبد  شارع 

93152)مرتيل))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)-.
108I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BERGUI DROGUERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
52000، خنيفرة املغرب

BERGUI DROGUERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  87 شارع 
محمد الخامس  - 52000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3709

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERGUI DROGUERIE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقير.
عنوان املقر االجتماعي):))87)شارع)
خنيفرة) (52000 (- ( الخامس) محمد 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( بركي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( بركي) يوسف  السيد 
 52000 أبالحو) تجزءة  (01 رقم)

خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( بركي) يوسف  السيد 
 52000 أبالحو) تجزءة  (01 رقم)

خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)90.

109I

ا ب 2 كونسولتينغ

ٲنتير بولون
إعالن متعدد القرارات

ا ب 2 كونسولتينغ
تقاطع زنقة محمد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحمان مركز إيمان 
طابق 6 مكتب 6، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
ٲنتير بولون »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عند 

نور إيليك، كلم 110 عين السبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مالحظة وفاة الشريك املسير السيد)

عز الدين السقاط و قبول استقالة)

السيد محمد األندل�سي بنبراهيم من)

منصب التسيير مع إبراء)ذمتيهما.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

انتقال)686)حصة اجتماعية في ملك)

الدين) عز  السيد  املتوفى  الشريك 

(: ( يلي) كما  الحقوق  لذوي  السقاط 

 137 و) 275)حصة،) السقاط محمد)

دنيا) السقاط كنزة،) (: حصة لكل من)

و مريم.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

بنبراهيم) األندل�سي  مهدي  تعيين 

إمكانية) مع  للشركة  وحيد  كمسير 

في) اإللتزامات  في  منفردا  التوقيع 

السيد) مع  و  دهـ) (50.000 حدود)

في) السقاط  دنيا  أو  السقاط  محمد 

اإللتزامات اللتي تفوق هذا املبلغ.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

و) (26 و) (12 (،11 (،6 تعديل الفصول)

حذف الفصل من القانون األسا�سي)

و تحيينه.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال اإلجتماعي

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

الحصص) انتقال  و  تفويت  مايلي:)

اإلجتماعية

بند رقم)12:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين،)مدة،)و سلطات التسيير

بند رقم)26:)الذي ينص على مايلي:)

القرارات ذات الطابع اإلستثنائي
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768592.

110I

F.C.G.E

MAJOR CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

MAJOR CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

فضاء املكاتب الياسمين رقم 39، 

20 و 21 طابق2 نهج عبد الكريم 

الخطابي مراكش - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAJOR CALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداءات).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،39 رقم) الياسمين  املكاتب  فضاء)

الكريم) عبد  نهج  طابق2) (21 و) (20

مراكش) (20000 (- الخطابي مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السامري) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد أسامة بلقة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف السامري عنوانه)ا()

 2 طابق) (97 عمارة) (1 السعادة) دار 

 20000 مراكش) االزدهار  (6 شقة)

مراكش املغرب.

السيد أسامة بلقة عنوانه)ا()مركز)

البحث الغابوي ممر النخيل الشمالي)

مراكش)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف السامري عنوانه)ا()

 2 طابق) (97 عمارة) (1 السعادة) دار 

 20000 مراكش) االزدهار  (6 شقة)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121178.

111I

Ste(Abdoune(Conseil

OLIO ENGENEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Ste(Abdoune(Conseil

رقم 2 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فا2 ، 

30000، فا2 املغرب

OLIO ENGENEERING  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

إقامة ميشلفن زنقة أوريكة الزهور 

2 فا2 - 30000 فا2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 يناير) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()خنارو))بيراليزي))

 10 أصل) من  اجتماعية  حصة  (10

مولندي)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

موريزيو))بتاريخ)02)شتنبر)2020.

اوليو) شركة  )ة() السيد) تفويت 

 670 امبيانتي) اوليو  شركة  امبيانتي 

 670 أصل) من  اجتماعية  حصة 

مولندي)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

موريزيو))بتاريخ)02)شتنبر)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)972/021.

112I

CASA COMPTES

 USINE NORD AFRICAINE

 TRANSFORMATION

INDUSTRIELLE- UNATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 USINE NORD AFRICAINE

 TRANSFORMATION

INDUSTRIELLE- UNATI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 123 شارع 

عمر الريفي محل رقم 32 - 00000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292035

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 USINE NORD AFRICAINE

 T R A N S F O R M A T I O N

.INDUSTRIELLE- UNATI

تصنيع) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املثبتات الصناعية.

-تصنيع البراغي واملساميروأعمال)

الحديد الخاصة واألجزاء)امليكانيكية)

والجلفنة.

وتمثيل) وتصنيع  وجمع  دراسة  (-

وبيع وشراء)استيراد وتصدير والتجارة)

املعدنية) األشياء) لجميع  عام  بشكل 

االستخدام) ذات  األجهزة  أو  واملواد 

الصناعي..

عنوان املقر االجتماعي):)123)شارع)

 00000  -  32 عمر الريفي محل رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اتدرارت) ربيع  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اتدرارت  ربيع  السيد 

كاليفورنيا) (17 تجزئة الياسمين رقم)

00000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اتدرارت  ربيع  السيد 

كاليفورنيا) (17 تجزئة الياسمين رقم)

00000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767613.

113I
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fidjuris(sarl

SUPDATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

SUPDATA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  56-52 ، 

شارع الفرات ، مكتب 19 ، الطابق 

الثاني - 22320 الدار البيضاء   

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.330951

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 يناير) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تودي) ( لوبنى) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.250

5.000)حصة لفائدة))السيد))ة())عبد)

يناير) (06 بتاريخ) بوشيخي  ( الرزاق)

.2021

تودي) ( لوبنى) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.250

5.000)حصة لفائدة))السيد))ة()خالد))

بن داني بتاريخ)06)يناير)2021.

تودي) ( لوبنى) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

مهدي موتي بتاريخ)06)يناير)2021.

الرزيق) بهيجة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.250

5.000)حصة لفائدة))السيد))ة())عبد)

يناير) (06 بتاريخ) بوشيخي  ( الرزاق)

.2021

الرزيق) بهيجة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.250

5.000)حصة لفائدة))السيد))ة()خالد))

بن داني بتاريخ)06)يناير)2021.

الرزيق) بهيجة  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

مهدي موتي بتاريخ)06)يناير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768211.

112I

العيون استشارات

SKY SUD
إعالن متعدد القرارات

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
SKY SUD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الوحدة 01 زنقة السبت رقم 99 
العيون  - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25257
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبراير) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بيع السيد الخلفي يونس)500)حصة)
من اصل)1000)حصة للسيد الخلفي)

مصطفى
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد الخلفي يونسوتعيين)
السيد الخلفي مصطفى كمسير وحيد)

للشركة.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)بيع السيد الخلفي يونس)500 
1000)حصة للسيد) حصة من اصل)

الخلفي مصطفى

بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد الخلفي يونسوتعيين)

السيد الخلفي مصطفى كمسير وحيد)

للشركة.

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

01)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)627.

115I

مكتب املحاسبة

برابن أوبراص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

برابن أوبراص شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

األندلس م/د شارع 10 رقم -2ب 

القصر الكبير  - 92150 القصر 

الكبير  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبراير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()التهامي))ملشرك)

10)حصة اجتماعية من أصل)1.000 

ابراهيم) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنكيران بتاريخ)02)فبراير)2020.

التهامي ملشرك) )ة() تفويت السيد)

 800 أصل) من  اجتماعية  حصة  (8

الكاضم)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنكيران بتاريخ)02)فبراير)2020.

التهامي ملشرك) )ة() تفويت السيد)

 800 أصل) من  اجتماعية  حصة  (8

عاصم) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنكيران بتاريخ)02)فبراير)2020.

تفويت السيد))ة()التهامي))ملشرك)

 800 أصل) من  اجتماعية  حصة  (8

حصة لفائدة))السيد))ة()محمد نافع)

بنكيران بتاريخ)02)فبراير)2020.

التهامي ملشرك) )ة() تفويت السيد)

 800 أصل) من  اجتماعية  حصة  (8

ضياء) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنكيران بتاريخ)02)فبراير)2020.

تفويت السيد))ة()التهامي))ملشرك)

 800 أصل) من  اجتماعية  حصة  (8

شفاء) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنكيران بتاريخ)02)فبراير)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

مار2)2020)تحت رقم)182.

116I

fidjuris(sarl

SUPDATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

SUPDATA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56-52 

، شارع الفرات ، سكن صنعاء ، 

مكتب 19 ، الطابق الثاني - 20320 

الدار البيضاء  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.330951

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 يناير) (06 املؤرخ في)

السيد)ة())) للشركة  جديد  مسير 

بوشيخي عبد الرزاق و خالد بن داني)

كمسير آخر
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تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768211.

117I

عبد الكريم الشلح

STE BELKIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح

حي املنصور الذهبي عمارة نصيري ، 

16150، مشرع بلقصيري املغرب

STE BELKIS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بيطات 

ودادية بيطات رقم 62 بلقصيري - 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELKIS SARL

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء

محل تجاري لبيع العقاقير

كراء)السيارات

عنوان املقر االجتماعي):)حي بيطات)

(- بلقصيري) (62 رقم) بيطات  ودادية 

16150)مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: سناء) بنسنانية  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد الخضر املصطفى)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بنسنانية سناء)عنوانه)ا()
الطويل شقة) نونبر عمارة  (16 شارع)
مشرع) (16150 بلقصيري) (6 رقم)

بلقصيري املغرب.
املصطفى) الخضر  السيد 
 86 رقم) الشاوي  حي  عنوانه)ا()
بلقصيري) مشرع  (16150 بلقصيري)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بنسنانية سناء)عنوانه)ا()
الطويل شقة) نونبر عمارة  (16 شارع)
مشرع) (16150 بلقصيري) (6 رقم)

بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

01)مار2)2021)تحت رقم)97.

118I

fiduciaire(dar(dmana

ALI .GEN.TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب
ALI .GEN.TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكادير 

تجزئة الياسمين  رقم 22 وزان - 
16200 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..GEN.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع بواسطة سيارات.
عنوان املقر االجتماعي):)حي اكادير)
(- وزان) (22 رقم) ( الياسمين) تجزئة 

16200)وزان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد عاطف حماني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد عاطف حماني)
بحي اكادير تجزئة كريمة رقم)90)وزان)

16200)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد عاطف حماني)
بحي اكادير تجزئة كريمة رقم)90)وزان)

16200)وزان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2962.
119I

FAD CONSULTING

الوازوزي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING
  rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

الوازوزي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة الطابق األول شقة 
رقم 6 الدار البيضاء - 20110 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الوازوزي.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصدير تجارة الفواكه الجافة.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)

شقة) األول  الطابق  بوجمعة  صبري 
20110)الدار) (- 6)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

200)حصة) ( (: السيد سعيد جابر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: خرماز) بن  زهير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جابر  سعيد  السيد 

كاليفورنيا) (53 رقم) أكوك  تجزئة 

20150)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا() خرماز  بن  زهير  السيد 

50)تجزئة ياسمينة)2)الطابق السفلي)

الشقة)1)الدار البيضاء)20220)الدار)

البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() جابر  سعيد  السيد 
كاليفورنيا) (53 رقم) أكوك  تجزئة 
الدار) (20150 البيضاء) الدار 

املغرب البيضاء)
السيد زهير بن خرماز عنوانه)ا()
الطابق) (2 ياسمينة) تجزئة  (50
البيضاء) الدار  (1 الشقة) السفلي 

املغرب الدار البيضاء) (20220
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( التجارية بالدار البيضاء)

.768516 2021)تحت رقم) مار2)
120I

fiduciaire(dar(dmana

 COUTURE
 TRADITIONNELLE

 INTERNATIONALE EL
 OUAZZANI« sigle »

C.T.I.O «شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين 

درب الدرعاويين رقم 10 وزان، 
16200، وزان املغرب

 COUTURE TRADITIONNELLE
 INTERNATIONALE EL

 OUAZZANI« sigle » C.T.I.O
« شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بدوار 

موالي بوشتى ازغيرة اقليم وزان  - 
16200 وزان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1665
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم)) (2021 يناير) (21 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)
بوشتى) موالي  »بدوار  من) للشركة 
وزان) (16200 (- ( ازغيرة اقليم وزان)
»دوار تمزيملت جماعة) إلى) املغرب«)

وزان)) (16200 (- ازغيرة إقليم وزان.)
املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2966.
121I

UGGC

DOLITRIUM
إعالن متعدد القرارات

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DOLITRIUM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
 Route(Moulay(Thami, Zone

 industrielle(Dar(Bouazza
 à(Casablanca )Maroc( - -
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) 30)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) مزوار  يوسف  السيد  استقالة 
فترة عمله كمدير مساعد دون تقديم)

بديل له
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تثبيت السيد)/)محمد جليل الصقلي)
الوحيد) املدير  بصفته  الشريف 

للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 (1( واحدة) حصة  بنقل  التصريح 
 Ktrium( Invest( & لشركة) مملوكة 
Advisory)لصالح السيد سعد برادة)

السوني)،
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
(
ً
سهما (22 ببيع) التصريح  مايلي:)

 Ktrium( Invest( & لشركة) مملوكة 
7)أسهم يملكها السيد) و) ( (Advisory
 Uni الشريك) لصالح  بنجلون  خالد 
Confort(Maroc(Dolidol)و تحديث)

النظام األسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

APPORTS

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

CAPITAL SOCIAL

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767222.

122I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 SOCIÉTÉ SIMAF AUDIT ET

CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

 SOCIÉTÉ SIMAF AUDIT ET

CONSEIL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني رقم 03 عمارة الداخلة  

مجموعة 221 شارع حسن األول 

حي الداخلة أكادير 80000 أكادير 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32029

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الدرقاوي)) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (200 محمد)

 LEDEL ( ( لفائدة) حصة  (200 أصل)

INVEST)بتاريخ)08)فبراير)2021.

تفويت السيد))ة()الواثق))املحفوظ)

200)حصة اجتماعية من أصل)200 

حصة لفائدة)LEDEL INVEST)بتاريخ)

17)فبراير)2021.

حمو)) ايت  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (200 هشام)

 LEDEL ( ( لفائدة) حصة  (200 أصل)

INVEST)بتاريخ)17)فبراير)2021.

تفويت السيد))ة()))العماري))سهام)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (200

 LEDEL INVEST((200)حصة لفائدة

بتاريخ)17)فبراير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (03 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98526.

123I

DCAP

TRANS OFFSHORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DCAP

 Angle(Bd(Omar(Khayam(et(Rue

 Al(Banafsaj, Bat(B, Appt(N°4,

 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC

TRANS OFFSHORE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

عمر الخيام وزنقة البنفسج باب ب، 

شقة رقم 2 الطابق 1 بوسيجور - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222213

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 يناير) (07 املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 TRANS الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  ( (OFFSHORE

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الخيام) عمر  شارع  زاوية  اإلجتماعي 

وزنقة البنفسج باب ب،)شقة رقم)2 

الدار) (20000 (- بوسيجور) (1 الطابق)

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

أنشطة الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب زاوية شارع)

عمر الخيام وزنقة البنفسج باب ب،)

(- بوسيجور) (1 الطابق) (2 رقم) شقة 

20000)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()نزهة)))برادة و عنوانه)ا()
 20000 حي الهنة) (,27 رقم) (,20 زنقة)

)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
وزنقة) الخيام  عمر  شارع  زاوية  (:

البنفسج باب ب،)شقة رقم)2)الطابق)
1)بوسيجور

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768092.

122I

STADIUM TRANS

TUBE DU MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STADIUM TRANS

56 زنقة إبن الونان عين السبع ، 

20200، البيضاء املغرب

TUBE DU MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 138  زنقة 

كويس شارع باحماد -  20200 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

287657

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TUBE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DU MAROC
تأسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شركة.
  138 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 20200 ( (- زنقة كويس شارع باحماد)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
((: بناني) الدخامة  علي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (20.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بناني) الدخامة  علي  السيد 
عنوانه)ا()20)تجزئة تدارت كاليفورنيا)

20200)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بناني) الدخامة  علي  السيد 
عنوانه)ا()20)تجزئة تدارت كاليفورنيا)

20200)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

125I

SACO CONSEIL

YOUNG AND FABULOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 YOUNG AND FABULOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

الطابق األول رقم 272 املنطقة 

الصناعية سيدي غانم رقم 18 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25567

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2021 يناير) (13 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»90.000 

إلى) درهم«) (10.000« أي من) درهم«)

»100.000)درهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121122.

126I

CASA COMPTES

BELACAF EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 BELACAF EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بتوين الساملية، تجزئة 5، الطابق 

السفلي - 00000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELACAF EQUIPEMENTS

غرض الشركة بإيجاز):)-)تحميص)

البن.

األخضر) البن  في  املتاجرة  (-

وتحميصه.

املتاجرة في آالت تحضير القهوة) (-

ومستلزماتها وقطع الغيار وكذا جميع)

آالت تجهيز الفنادق.

-)االستيراد والتصدير..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (،5 تجزئة) الساملية،) بتوين 

البيضاء) الدار  (00000 (- السفلي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بلعبيد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بلعبيد  محمد  السيد 

(2 ص  العوام  بن  الزوبير  زنقة  (2

00000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بلعبيد  محمد  السيد 

(2 ص  العوام  بن  الزوبير  زنقة  (2

00000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766996.

127I
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fidjuris(sarl

PARAFATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

PARAFATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  270 ، 

طريق أوالد زيان - 23550 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.280327

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 يناير) (20 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 20.000 مبلغ رأسمالها) ( (PARAFATI

اإلجتماعي)) مقرها  وعنوان  درهم 

 23550 (- زيان) أوالد  طريق  (، (270

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

عدم مزاولة الشركة الي نشاط))منذ)

تأسيسها)،)و ليس هناك لوجود آفاق)

مستقبلية.

 270 ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الدار) (23550 (- زيان) أوالد  طريق  (،

البيضاء)املغرب.)

و عين:

بوحاد) ( ( الدين) نور  السيد)ة()

رقم) بشرى  تجزءة  عنوانه)ا() و 

الدار) (22320 معروف) سيدي  (12

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

(، (270 ( (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

طريق أوالد زيان الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768200.

128I

QUALICIA CONSULTING

S.O.G.T.O
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

S.O.G.T.O »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 09 

مكتب 19 الطابق 2 تجزئة الريزانة 

مكنا2  - - مكنا2  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33679

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

اتخيا) السيد  املسيران  استقالة 

 02/03/1977 الحسن املزداد بتاريخ)

الحامل) تنغير  الوفاء) حي  (291 برقم)

(،PA20912 رقم) الوطنية  للبطاقة 

بتاريخ) املزداد  محمد  اتخيا  والسيد 

تجزئة) (28 برقم) (01/07/1990

الحامل) مكنا2  (2 مرجان) حفيظة 

PA129657(للبطاقة الوطنية

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

اتخيا) ( السيد) من  كل  تعيين  مايلي:)

 02/03/1977 الحسن املزداد بتاريخ)

الحامل) تنغير  الوفاء) حي  (291 برقم)

(،PA20912 رقم) الوطنية  للبطاقة 

بتاريخ) املزداد  محمد  اتخيا  والسيد 

تجزئة) (28 برقم) (01/07/1990

الحامل) مكنا2  (2 مرجان) حفيظة 

و) (PA129657 الوطنية) للبطاقة 

بتاريخ) املزداد  ( السيد اتخيا موحند)
11/06/1985)برقم)28)الطابق االول)

مكنا2) (2 مرجان) حفيظة  تجزئة 

 PA87795 الحامل للبطاقة الوطنية)

مسيرين جدد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
مايلي:)تعيين مسيرين جدد لشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1121.
129I

UGGC

DOLICEN
إعالن متعدد القرارات

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DOLICEN »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Route(Moulay(Thami, Zone
 industrielle(Dar(Bouazza
 à(Casablanca )Maroc( - -

.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)دجنبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
استقالة السيد صالح الدين) مايلي:)
هيئة) رئيس  عضوية  من  مزوار 

الرقابة.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تعيين السيد حسن بن جورفي)
من مواليد)1)أغسطس)1979)مغربي)
الهوية) بطاقة  وحامل  الجنسية 
كعضو) (BE722172 رقم) الوطنية 
جديد في مجلس الرقابة حتى انتهاء)
التي) العادية  العمومية  الجمعية 
 31 تبت في حسابات السنة املالية.)

2022 ديسمبر)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
(
ً
تعيين السيد سعد برادة سني رئيسا
مواليد) من  (، الرقابة) لهيئة  (

ً
جديدا

البيضاء) بالدار  (1975 نوفمبر) (28
 8 في) املقيم  (، املغربية) الجنسية  (،
impasse(des(Poiriers)،)أنفا)،)الدار)

بطاقة) حامل  (، )املغرب() البيضاء)
BE621101(°(.الهوية الوطنية

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
السيد) باستقالة  االعتراف  مايلي:)
كعضو) مهامه  من  مزوار  يوسف 

مجلس إدارة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
من) (، الحجي) شاكر  السيد  تعيين 
(، بالرباط) (1980 15)سبتمبر) مواليد)
مغربي الجنسية)،)مقيم في فيال را2)
الدار) بوعزة  دار  (1 رقم) الكنز  باب 
بطاقة) حامل  (، )املغرب() البيضاء)
(، (A776310 رقم) الوطنية  الهوية 
كعضو في مجلس إدارة الشركة حتى)
العادية) العامة  الجمعية  اعتماد 
 31 للبيانات املالية للسنة املنتهية في)

.2023 ديسمبر)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( التجارية بالدار البيضاء)

فبراير)2021)تحت رقم)765888.
130I

عبد الكريم الشلح

STE AZZA SOLUTION SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي عمارة نصيري ، 

16150، مشرع بلقصيري املغرب
 STE AZZA SOLUTION SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
النجارة الصفصاف بلقصيري - 
16150 مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZZA SOLUTION SARL

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير

األشغال املختلفة و البناء

مقاول مفاوض.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- بلقصيري) الصفصاف  النجارة 

16150)مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الظاهر) عزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزة الظاهر عنوانه)ا()دوار)

مشرع) (16150 ( النجارة الصفصاف)

بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزة الظاهر عنوانه)ا()دوار)

مشرع) (16150 ( النجارة الصفصاف)

بلقصيري املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

02)مار2)2021)تحت رقم)102.

131I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

PROSOL CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

PROSOL CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الزرقطوني اقامة 32 شقة رقم 

29 الطابق االول - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROSOL CONCEPT

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 29 شقة رقم) (32 الزرقطوني اقامة)

الطابق االول)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العالي بن ايشو):))100 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ايشو) بن  العالي  عبد  السيد 

زنقة) ملفضل  الشيخ  حي  عنوانه)ا()

غمارة رقم)6  11100)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ايشو) بن  العالي  عبد  السيد 
زنقة) ملفضل  الشيخ  حي  عنوانه)ا()

غمارة رقم)6  11100)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)1929.
132I

INFOPLUME

TRAPLUS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
129 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

TRAPLUS TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

زركطوني، عمارت 32، شقة رقم 
29، طابق األول - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113661

 18 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAPLUS TRANS
غرض الشركة بإيجاز):)نقل األفراد)

والنقل الوطني والدولي للبضائع.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زركطوني،)عمارت)32،)شقة رقم)29،)

طابق األول)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة مفيد فردو2)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مفيد فردو2 عنوانه)ا()
حي بوحساين،)زنقة إبن اليسمين رقم)

7 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مفيد فردو2 عنوانه)ا()
حي بوحساين،)زنقة إبن اليسمين رقم)

7 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2028.

133I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

L›EMPATHIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،
FES MAROC

L›EMPATHIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
02  البقعة رقم  51 تجزئة لزرق, 
الزهور 2   - 30000 فا2 املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66259
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’EMPATHIQUE
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مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اشغال نجارة االلومنيوم

شراء)وبيع لوازم االلومنيوم.
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)02))البقعة رقم))51)تجزئة لزرق,)

الزهور)2   - 30000)فا2 املغرب..
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99)سنة))سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الوزاني) مؤنس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد الحليم عزيوي):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الوزاني  مؤنس  السيد 
طريق ايموزار) (1 اقامة ارسطو رقم)

30050)فا2 املغرب.
عزيوي) الحليم  عبد  السيد 
الزهور) حي  تجزئة  د  (37 ( عنوانه)ا()
فا2) (30000 طريق عين الشقف) (2

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الوزاني  مؤنس  السيد 
طريق ايموزار) (1 اقامة ارسطو رقم)

30050)فا2 املغرب
عزيوي) الحليم  عبد  السيد 
الزهور) حي  تجزئة  د  (37 ( عنوانه)ا()
فا2) (30000 طريق عين الشقف) (2

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)933.

132I

العيون استشارات

LAAMACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

LAAMACH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

الوحدة 1 زنقة 22 رقم 39 العيون - 

70000 العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21925

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر حل) 02)فبراير) املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (LAAMACH

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

1)زنقة) مقرها اإلجتماعي حي الوحدة)
22)رقم)39)العيون)-)70000)العيون)

املغرب نتيجة لالن الشركة لم تقم)

باي نشاط).

و عين:
الناصري) ( ( االبشير) السيد)ة()

بوجدور)) (2 مريم) اللة  عنوانه)ا() و 

70000)العيون))املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  (2021 فبراير) (02 بتاريخ)
39)العيون)-) 22)رقم) 1)زنقة) الوحدة)

70000)العيون املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

01)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)629.

135I

SACO CONSEIL

YOUNG AND FABULOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 YOUNG AND FABULOUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
غيتة عمارة 17 شارع يعقوب 
املنصور مراكش - 20000 

املغرب. مراكش 
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25567

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم)) (2021 يناير) (13 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)
عمارة) غيتة  »إقامة  من) للشركة 
شارع يعقوب املنصور مراكش) (17
إلى) املغرب«) مراكش  (20000  -
 272 رقم) األول  الطابق  »شقة 
الصناعي) غانم  سيدي  منطقة 
مراكش)) (20000 (- مراكش) (18 رقم)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

.121122 2021)تحت رقم) مار2)
136I

الخدمات ديوان 

 STE CASH ZAGOTA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

شركة تأسيس 

الخدمات ديوان 
شارع محمد الخامس رقم 92 

سيدي قاسم ، 16000، سيدي 
املغرب قاسم 

 STE CASH ZAGOTA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
الطابق  وعنوان مقرها اإلجتماعي 

R.D.C دوار الشمامنة زكوطة 
سيدي قاسم  - 16000 سيد2 

قاسم  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
28787 :

مؤرخ) موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعداد) تم  (2021 فبراير) (16 في)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
التالية: باملميزات  الوحيد 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASH ZAGOTA SARL AU
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
R.D.C)دوار الشمامنة زكوطة سيدي)
قاسم)) سيد2  (16000 (- ( قاسم)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ساحود) زهير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ساحود  زهير  السيد 
رقم)15)شارع عقبة بن نافع العرائش)

92000)العرائش))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ساحود  زهير  السيد 
رقم)15)شارع عقبة بن نافع العرائش)

92000)العرائش))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

مار2)2021)تحت رقم)-.

137I

fidomek

MOLI MEK
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
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MOLI MEK  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مرجان 1 رقم 75 الشطر الثاني  - 

50000 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOLI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MEK
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( الثاني) الشطر  (75 رقم) (1 مرجان)

50000)مكنا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مولودي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مولودي  رشيد  السيد 
 50000  2_3 النعيم) حي  (15 رقم)

مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مولودي  رشيد  السيد 
 50000  2_3 النعيم) حي  (15 رقم)

مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1089.

138I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

CARLA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

CARLA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 15 الفنيدق - 

93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CARLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MARCHAND DE VETEMENT

.USAGES

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الفنيدق) (15 الخامس رقم) محمد 

93100)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحجام) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحجام  محمد  السيد 
رقم) الرازي  االمام  القلعة شارع  حي 

02  93200)املضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الحجام  محمد  السيد 
رقم) الرازي  اإلمام  القلعة شارع  حي 

02   93200)املضيق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0251.

139I

CABINET RAMI EXPERTISE

PERGOMAR
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

PERGOMAR  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 118 
مكرر املنطة الصناعية عين الشقف 

فا2 - 30000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PERGOMAR

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نجارة أملنيوم أو معادن

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)118 
مكرر املنطة الصناعية عين الشقف)

فا2)-)30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عماد لحلو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 73 عنوانه)ا() لحلو  السيد عماد 
فا2) ايموزار  طريق  كلومب  تجزئة 

30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فدوى قابل عنوانه)ا()73 
فا2) ايموزار  طريق  كلومب  تجزئة 

30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (01 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)926.
120I

fiduhaouz

BEN BROKER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduhaouz
 Boulevard(Allal(El(Fassi,

 residence(Jawhara, appartement
Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب
BEN BROKER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحسنية عمارة ماجدة 2 اقامة 2 
كليز  مراكش 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (26
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BROKER

قطاع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والترويج) السياحية  الخدمات 

السياحي..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 2 اقامة) (2 ماجدة) عمارة  الحسنية 

كليز))مراكش)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد جالل ابن الكحلة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الكحلة) ابن  علي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الكحلة) ابن  جالل  السيد 

عمارة) الحسنية  تجزئة  عنوانه)ا()

 20000 ( كليز) (2 اقامة) (2 ماجدة)

مراكش املغرب.

السيد علي ابن الكحلة عنوانه)ا()

 20000  59 تجزئة اسيف ب الرقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكحلة) ابن  جالل  السيد 

عمارة) الحسنية  تجزئة  عنوانه)ا()

 20000 ( كليز) (2 اقامة) (2 ماجدة)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121093.

121I

RAIS AUDIT&CONSEIL

SABAH V
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH V
شركة  ذ ا ت  املسؤ و لية املحد ودة  
ذ ات  الشريك  الوحيد  رأ سما لها  

10.000   د ر هم
مقر ها اال جتما عي : الد ا ر البيضا 
ء - 75 شارع 11 يناير- الطابق 1 - 

رقم 169 
تأ سيس  شر كة  ذ ا ت  املسؤ و لية  
املحد و دة  ذ ا ت الشر يك الو حيـــد

بمقت�سى))عقد عر في منجز) ()1
تهــييــئ))) ( ثم) ( فبراير2021) (9 ( بتا ر يخ)
القا نو ن))األ سا �سي))لشر كة))ذ ا ت))
املسؤ و لية))املحد و دة))ذ ا ت))الشر)

يك))الو حيــد))مميز ا تها)))كالتا لي)):
SABAH V(:((التسمية

الر أ سما ل))اإل جتما عي):)10.000  
)من) 100)حصة) ( الى) ( د ر هم مقسم)

فــئــة))100))د رهم للحصة.
الشر يــك):))السيد ر�سى خالد بن)
كولف سيتي) (: القا طن ب) احميدة،)
بوسكورة) (، الخضراء) املدينة  (160
)لبطا قة)) ( -)الحا مل) عمالة النواصر)
BE 710122((التعر يف الو طنية))ر قم
:)الد ا ر البيضا) املقر اال جتما عي)
(– يناير) (11 شارع) (، (75 ء)-)

الطابق)1)رقم)169  
في) املساهمات  تسيير  (: الهدف)
جميع) ( في) ( ( ( ( اإلستــشارة) (- الفروع)

املقاوالت))
املـــــد ة):)99))سنة)))إ بتد ا)ء))من))تا)
في السجل)) ( النها ئي) ( تأ سيسها) ( ر يخ)

التجا ر ي.
السيد ر�سى خالد بن) (: ( التسيير)
حيد))) و  ( يك) شر  و  مسير  (، احميدة)

للشر كة))ملد ة))غير محد و د ة.
ثم))اإل يد ا ع))القا نو ني))لد) ()2
ى املـحـكـمة))الــتجـا رية))بالدارالـبـيـضا)
ء،)بتا ريــخ)2)مار2)2021))تــحت عـد د)

.768552
مقتطف))من))أ جل))اال شها ر

122I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 TELEMARKETING BIG
BANG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

 TELEMARKETING BIG BANG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

بليونش قيادة بليونش - 93100 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TELEMARKETING BIG BANG

 CENTRE (: غرض الشركة بإيجاز)

.D’APPEL

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93100 (- بليونش) قيادة  بليونش 

الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة الهيشو):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهيشو  حمزة  السيد 

 93100 دوار بليونش قيادة بليونش)

الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الهيشو  حمزة  السيد 

 93100 دوار بليونش قيادة بليونش)

الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)208.

123I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SUD HILA SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شارع القيراوان، عمارة  03  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .02، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

SUD HILA SARL/AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 506 

بلوك ب مدينة الوحدة العيون - 

70000 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26105

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)نقل البضائع لحساب))الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

03)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)676/2021.

125I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

SHORE EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
SHORE EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املغرب العربي رقم 9  - 10999 

الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85237

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 نونبر) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أبومهدي) ( علي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

املهدي))عمر بتاريخ)03)نونبر)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار2) (02 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)2122.

126I

EUROMED COMPTA-SARL

Z.M.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

Z.M.T  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

MAGASIN(N°30 RDC(IMM.

 IBN(TACHAFINE(C11 AVENUE

 MOULAY ABDELLAH GUELIZ

 MARRAKECH MAGASIN N°30

 RDC IMM.IBN TACHAFINE C11

 AVENUE MOULAY ABDELLAH

 GUELIZ(MARRAKECH 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

. Z.M.T(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وبيع املالبس الجاهزة).

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

MAGASIN N°30 RDC IMM.

 IBN TACHAFINE C11 AVENUE

 MOULAY ABDELLAH GUELIZ

 MARRAKECH MAGASIN N°30

 RDC IMM.IBN TACHAFINE C11

 AVENUE MOULAY ABDELLAH

 GUELIZ MARRAKECH 20000

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

زروال) طارق  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

زروال) طارق  محمد  السيد 

يوسف) السكني  املركب  عنوانه)ا()

09)شارع) رقم) (3 بن تاشفين عمارة ا)

االمير م عبد هللا جليز مراكش)20000 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

زروال) طارق  محمد  السيد 

يوسف) السكني  املركب  عنوانه)ا()

09)شارع) رقم) (3 بن تاشفين عمارة ا)

االمير م عبد هللا جليز مراكش)20000 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121287.

127I

STE MAKTOUB-TECK

STE MAKTOUB-TECK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTOUB-TECK

83 درب املزردب الكزيرة م ق فا2 ، 

300000، فا2 املغرب

STE MAKTOUB-TECK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

املقاوالت الصغرى التضامنية طريق 

موزار شارع موالي عبدهللا مقاطعة 

سايس فا2 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKTOUB-TECK
غرض الشركة بإيجاز):)-1)تركيب)

واصالح االالت واملعدات
-2)االعمال املختلفة

-3)تاجر.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املقاوالت الصغرى التضامنية طريق)
موزار شارع موالي عبدهللا مقاطعة)

سايس فا2)-)30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حفيظ املكتوب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حفيظ املكتوب عنوانه)ا()
درب املزردب الكزيرة م ق فا2) (83

30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفيظ املكتوب عنوانه)ا()
درب املزردب الكزيرة م ق فا2) (83

30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (15 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)711.

128I

JURIS LEGAL

ZE CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6202

ZE CONSEIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
أحمد بركات املعاريف - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.262705

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 غشت) (03 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  ZE CONSEIL ذات الشريك الوحيد)
درهم) (12.000 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) (22 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 20000 (- املعاريف) بركات  أحمد 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

توقف أنشطة الشركة.
22)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
 20000 (- املعاريف) بركات  أحمد 

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الحسناوي  ( زينب) السيد)ة()
بركات) أحمد  زنقة  (22 عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (20000 املعاريف)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)725832.

129I

Sté(quick(bridge

NEGOCE 77
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté(quick(bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
NEGOCE 77 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى باية 78-3 تجزئة باية الطابق 

األول - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2021/2001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE 77

دراسة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وأعمال))الري والتنقيط

-)أشغال مختلفة

-)وسيط تجاري.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسمى باية)3-78)تجزئة باية الطابق)

األول)-)35100)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد لوطفي رمضاني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لوطفي رمضاني عنوانه)ا()

جرسيف) (35100 ( بخوشة) تجزئة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لوطفي رمضاني عنوانه)ا()

جرسيف) (35100 ( بخوشة) تجزئة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
مار2)2021)تحت رقم)1016/2021.
150I

HORICOM

TACHNAFTE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
TACHNAFTE IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 32 
مرجان 1 الطابق الثاني  - 50000 

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52291
 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TACHNAFTE IMMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري واألشغال املختلفة للبناء.
عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة)32 
 50000 (- ( الثاني) الطابق  (1 مرجان)

مكنا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حسن  رحيوي  السيد 
تجزئة مرجان)1)رقم)32)طابق)2)ايت)

والل))50000)مكنا2 املغرب.
عاشيري) عاشر  ابن  السيد 

 3-2 النعيم) (213 رقم) عنوانه)ا()
50000)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حسن  رحيوي  السيد 
تجزئة مرجان)1)رقم)32)طابق)2)ايت)

والل))50000)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1122.
151I

CABINET CRCOM

MLIH PROVISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
MLIH PROVISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ملعب 
الخيل رقم 52 شارع عالل بن عبد 

هللا فا2 - 30100 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66519
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MLIH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PROVISION
متجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد العامة.
-)تجارة..

عنوان املقر االجتماعي):)حي ملعب)
شارع عالل بن عبد) (52 الخيل رقم)

هللا فا2)-)30100)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 



6203 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال الشركة:))100.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: بنلمليح) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيدة علج زينب)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي بنلمليح عنوانه)ا()
بناني) عبا2  شارع  (12 رقم) فا2 

بورمانة)30100)فا2 املغرب.
عنوانه)ا() زينب  علج  السيدة 
طريق) وليلي  شارع  (27 رقم) فا2 

إموزار)30100)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي بنلمليح عنوانه)ا()
بناني) عبا2  شارع  (12 رقم) فا2 

بورمانة)30100)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)981.
152I

IMMABUILDING

IMMABUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMMABUILDING
 Centre(commercial(Hassania

 II(Magasin(N71 Alia
 Mohammedia ، 28850،

Mohammedia(Maroc
IMMABUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري الحسنية 2 رقم 71 
العالية املحمدية - 28850 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27207
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMABUILDING

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و بيع وشراء)األرا�سي..

املركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العالية) (71 2)رقم) التجاري الحسنية)

املحمدية)-)28850)املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الجبار العمري):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بوعزاتي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العمري) الجبار  عبد  السيد 

 66 رقم) الليل  مسك  حي  عنوانه)ا()

28830)املحمدية املغرب.

عنوانه)ا() بوعزاتي  احمد  السيد 

املحمدية) (28830 الجاحظ) زنقة  (3

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العمري) الجبار  عبد  السيد 

 66 رقم) الليل  مسك  حي  عنوانه)ا()

28830)املحمدية املغرب

عنوانه)ا() بوعزاتي  احمد  السيد 

املحمدية) (28830 الجاحظ) زنقة  (3

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)598.

153I

CASA COMPTES

CAFICA
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

CAFICA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 72-73 

زنقة 2 املنطقة الصناعية موالي 

رشيد - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.277299

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2018 26)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-)نقل املقر االجتماعي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

-)توسيع هدف الشركة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

-)تجديد القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (: (2 رقم) بند 

مايلي:)يوجد املقر االجتماعي للشركة)

بالعنوان التالي:)تجزئة بتوين الساملية)

3ب)-)الدار البيضاء.) الطابق السفلي)

)باقي البند دون تغيير(.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

وشراء) بيع  (- الشركة:) هدف  مايلي:)

آالت) وشراء) بيع  (- البن) وتحميص 

القهوة مع مستلزماتها وقطع الغيار-

االستيراد) (- تجهيز الفنادق واملطاعم)

والتصدير.)))باقي البند دون تغيير(.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767253.

152I

ائتمانية بوعرفة

STE PGEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة

رقم29 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE PGEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 تجزئة 

بدر - 61200 بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

859

 19 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PGEC

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مكتب) مختلفة-) اشغال  و  البناء)

الدراسات))في ميدان الهندسة املدنية)

و الطبوغرافية.

عنوان املقر االجتماعي):)79)تجزئة)

بدر)-)61200)بوعرفة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الزهراء) فاطمة  قي�سي  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الزهراء) فاطمة  قي�سي  السيدة 
عنوانه)ا()حي املير غلي زنقة)13)رقم)3  

61000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء) فاطمة  قي�سي  السيدة 
عنوانه)ا()حي املير غلي زنقة)13)رقم)3  

61000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (01 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)16/2021.

155I

CASA COMPTES

 ACCES CANADA G ET G
MAGHREB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 ACCES CANADA G ET G
MAGHREB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 269 شارع 
الزرقطوني  - 00000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)31)دجنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 00000 (- ( الزرقطوني) شارع  (269«
 265« إلى) املغرب«) البيضاء) الدار 
الدار) (00000 (- ( الزرقطوني) شارع 

البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766919.

156I

PREMIUM FINANCE

MIRACLE ECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MIRACLE ECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 926 

املسار الطابق االر�سي وتحت االر�سي 

- 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIRACLE ECO

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وصناعة املنتجات الزراعية الغذائية

املنتجات) وتسويق  تحضير 

الزراعية الغذائية

الزراعية) املنتجات  كافة  توزيع 

الغذائية).

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)926 

املسار الطابق االر�سي وتحت االر�سي)

- 20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فضيل) السيدة اسماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

فضيل عنوانه)ا() السيدة اسماء)

 09 كشقة) عمارة  (3 النفيس) اقامة 

مراكش) (20000 شارع عالل الفا�سي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فضيل عنوانه)ا() السيدة اسماء)

 09 كشقة) عمارة  (3 النفيس) اقامة 

مراكش) (20000 شارع عالل الفا�سي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121226.

157I

CASA COMPTES

AD GESTION
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

AD GESTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 202، 

شارع عبد املومن الطابق السفلي 

رقم 5 - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.216629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (02 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
-)وهب)250)حصة اجتماعية لفائدة)
التازي واألبناء) ليلى  الزوجة  كل من 
غالي الداودي االدري�سي وهادي عبد)
الحق الداودي االدري�سي بمعدل)150 

حصة لكل واحد.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
بشريك وحيد لشركة ذات مسؤولية)

محدودة).
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

-)تجديد القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
االجتماعي) الرأسمال  يتكون  مايلي:)
اجتماعية) 1000حصة  من) للشركة 
الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
الشكل) على  وموزعة  محررة  كلها 
الداودي) أمين  -السيد  التالي:)
اجتماعية.) حصة  (550 االدري�سي:)
االدري�سي:) الداودي  غالي  -السيد 
-السيد هادي) 150حصة اجتماعية.)
 150 االدري�سي:) الداودي  الحق  عبد 
ليلى) اجتماعية.-السيدة  حصة 

التازي:)150)حصة اجتماعية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766800.

158I

fidmanar

 CORDERIE FICELLERIE ET
SACHERIE NOUVELLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 20000، 

marrakech(maroc
 CORDERIE FICELLERIE ET

SACHERIE NOUVELLES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 3 
املنطقة الصناعية ازلي  - 20000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2008 فبراير) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رفيع)) حورية  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.000
5.000)حصة لفائدة))السيد))ة()فؤاد)

الشكيلي بتاريخ)12)فبراير)2008.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار2) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2008)تحت رقم)35721.
159I

achaa(lahcen

BRAVO STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

achaa(lahcen
 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE(KHALID
 BEN(EL(OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BRAVO STORE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مسيرة 
3 رقم 320 2 - 20000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
110229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRAVO STORE
التغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة.
مسيرة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مراكش) (20000 (- (2 (320 رقم) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيد الصفادي فييصل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
فييصل) الصفادي  السيد 
(2 (320 رقم) (3 مسيرة) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فييصل) الصفادي  السيد 
(2 (320 رقم) (3 مسيرة) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)119283.
160I

FLASH ECONOMIE

GRO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GRO DISTRIBUTION   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
الزرقطوني الطابق 5 رقم 17 - 
20000 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

282837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GRO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.  DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
بالجملة) الغذائية  واملنتجات  السلع 

والتقسيط.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  17 رقم) (5 الطابق) الزرقطوني 

20000)الدار البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الكرباني) عثمان  موالي  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: السيدة سومية لعموري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الكرباني) عثمان  موالي  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة رياض سيدي مومن)
  20000 11)2 م) 5)رقم) 2)عمارة) مج)

الدار البيضاء)املغرب).
لعموري) سومية  السيدة 
عنوانه)ا()تجزئة رياض سيدي مومن)
 11 5)رقم) 2)عمارة) مجموعة سكنية)
الدار) (20000 ( مومن) سيدي  (3 ط)

البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكرباني) عثمان  موالي  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة رياض سيدي مومن)
  20000 11)2 م) 5)رقم) 2)عمارة) مج)

الدار البيضاء)املغرب)
لعموري) سومية  السيدة 
عنوانه)ا()تجزئة رياض سيدي مومن)
 11 5)رقم) 2)عمارة) مجموعة سكنية)
الدار) ( (20000 ( سيدي مومن) (3 ط)

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)759722.

161I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE FINANCIERE«

SUISSE MAGHREB  » SFSM
تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة

الشركة املالية سويس مغرب

 SOCIETE FINANCIERE SUISSE

MAGHREB

» SFSM «

شركة مجهولة االسم رأسمالها 

1.664.600,00 درهم

مقرها االجتماعي 11 زنقة عمان 

الدارالبيضاء

RC 16639   IF 1048082

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

املنعقد بشكل غير عادي في)17)غشث)

2020))تقرر ما يلي):

-))))))))))تعيين مجلس إداري جديد)

للشركة مكون من أربعة مسيرين ملدة)

31)دجنبر) ستة))6()سنوات تنتهي في)

: 2025

)السيد رشيد بنكيران

))السيد محمد علي بنكيران

السيدة مارية الصميلي

)السيدة ليلى منير

)صالحيات املجلس اإلداري

)التوقيع االجتماعي

)الشركة تلتزم ب):

رشيد) للسيد  الوحيد  التوقيع  (

بنكيران

التوقيع الوحيد للسيد محمد علي)

بنكيران

))التوقيع املشترك ملسيرين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

15.02.2021)عدد)765628

162I
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JURIPRO

هيدروكوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

JURIPRO
 APPT 4 REZ(DE(CHAUSSEEE
 RESIDENCE AL FIRDAOUS

 GH1 ESC 25 OULFA ، 20220،
CASABLANCA MAROC

هيدروكوت شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي املحل 
رقم 5 الطريق 1029 رمل لهالل 
بوسكورة الدارالبيضاء - 27182 

الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)يناير)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
توسع الهدف اإلجتماعي؛

تحيين القانون األسا�سي للشركة؛
القيام) أجل  من  الصالحيات 

باإلجراأت القانونية..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768386.

163I

RIM FINANCIAL

DIGI EYE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم 12 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
DIGI EYE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بناء د 
الطابق الثاني شارع الشفشاوني 

كلم 8.5 عين السبع - 20326 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIGI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EYE SARL
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية.
د) بناء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشفشاوني) شارع  الثاني  الطابق 
الدار) (20326 (- عين السبع) (8.5 كلم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( اعبوش) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ابن عودة) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد ياسين اعبوش)
حي القد2 رقم)8)الطابق)2)ماجوريل))

65250)العيون))املغرب.
السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()
 1 الحياة ب) اقامة  اميل زوال  شارع 
طابق)3)شقة)9)بلفدير)20130)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد ياسين اعبوش)
حي امللعب زنقة فا2))65250)العيون)

املغرب
السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()
 1 الحياة ب) اقامة  اميل زوال  شارع 
طابق)3)شقة)9)بلفدير)20130)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768590.

162I

RIM FINANCIAL

HARDIOT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 شارع محمد الخامس الطابق 

5 رقم 12 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

HARDIOT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بناء د 

الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 

عين السبع - 20220 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HARDIOT SARL
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية).

د) بناء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق)2)شارع الشفشاوني كلم)8.5 

الدار البيضاء) (20220 (- عين السبع)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( اعبوش) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ابن عودة) السيد محمد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد ياسين اعبوش)
حي امللعب زنقة فا2))65250)العيون))

املغرب.
السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()
اميل زوال اقامة الحياة ب)1)طابق)3 
شقة)9)بلفدير)20130)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين))اعبوش))عنوانه)ا()
حي امللعب زنقة فا2))65250)العيون))

املغرب
السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()
اميل زوال اقامة الحياة ب)1)طابق)3 
شقة)9)بلفدير)20130)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768629.
165I

COG CONSULTING SARL

 ATLAS LIGHTHOUSE
CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL
 APPT(N°3 RESID(BAB(TARGA
 IMM(F(AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ATLAS LIGHTHOUSE

CORPORATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 3 عمارة ف اقامة باب تاركة  
العزوزية  20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

109293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (02
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LIGHTHOUSE CORPORATION
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
3)عمارة ف اقامة باب تاركة))العزوزية))

20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 510 ( (: احميدي) السيد محسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد االله احميدي):))290 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محسن احميدي عنوانه)ا()
تجزئة النخيل رقم)06)سيبع)20000 

مراكش املغرب.
احميدي) االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة تعاونية النخيل رقم)

06)سيبع)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن احميدي عنوانه)ا()
تجزئة النخيل رقم)06)سيبع)20000 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)118703.
166I

JURIS LEGAL

BEYTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BEYTA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

غاندي 17 زنقة ابن كثير - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295069
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 غشت) (03 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
)مبلغ) ( (BEYTA ذات الشريك الوحيد)
درهم وعنوان مقرها) (200 رأسمالها)
اإلجتماعي شارع غاندي)17)زنقة ابن)
املغرب) الدارالبيضاء) (20000 (- كثير)

نتيجة ل):)توقف أنشطة الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20000 (- زنقة ابن كثير) (17 غاندي)

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( الحسناوي) ( الطيب) السيد)ة()
17)زنقة ابن) عنوانه)ا()شارع غاندي)
املغرب) الدارالبيضاء) (20000 كثير)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)725835.
167I

3C-AUDIT

YAMO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

YAMO DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن الحبيب 

اقامة املشرق اا الطابق االول الرقم  
3 الدار البيضاء - 21200 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
283033

العام) الجمع  بمقت�سى  (
فبراير) (08 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) تسمية  تغيير  تم  (2021
إلى) (»YAMO DESIGN« من)

 »A.ARCHITECTURE«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768603.
168I

RIM FINANCIAL

 GROUPE SCOLAIRE
KAIZEN PRIVE
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم 12 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE KAIZEN
PRIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

االمان ج ح 28 عين السبع - 20230 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.208121
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبراير) (02 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) ()6100( بيع ست االف ومئة)
اجتماعية من فئة)100)درهم للحصة)
حسن) السيد  طرف  من  الواحدة 

القاردي الى السيد سمير بحساني

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص االجتماعية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768628.

169I

B3Z CONSULTING

WHITE BOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B3Z CONSULTING
 CITE(COMMUNAL(BLOC 2

 N°123 HAY(HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

WHITE BOX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55، شارع 
الزرقطوني الطابق األول الرقم 1  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
290833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WHITE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BOX
غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)
املتعلقة) االستراتيجيات  تنفيذ  و 

بالتسويق الرقمي
التطبيقات) و  املواقع  تصميم 

املحمولة
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الشراء)و البيع عبر األنترنت
تسيير الشبكات االجتماعية.

عنوان املقر االجتماعي):)55،)شارع)
 -   1 الزرقطوني الطابق األول الرقم)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حبيبة بن جلون التومي):))
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حبيبة بن جلون التومي)
(2 عمارة  الكنز  إقامة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (20000 ( داربوعزة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حبيبة بن جلون التومي)
(2 عمارة  الكنز  إقامة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (20000 ( داربوعزة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
170I

3C-AUDIT

YAMO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
YAMO DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن الحبيب 

اقامة املشرق اا الطابق االول الرقم  
3 - 21200  الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283033
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2021 فبراير) (08 املؤرخ في)
»تصميم وتنفيذ) نشاط الشركة من)
في مجاالت) العمليات  ورفع مستوى 

البناء)والجودة.
•)بيع وإصالح املعدات واألدوات في)

مجال الهندسة املعمارية والبناء
االستشارات والتدريب في إدارة) (•

املشاريع)
•)الدراسات والتصاميم بمساعدة)

الحاسوب
دراسة ومراقبة األعمال وإدارة) (•

املشاريع الجاهزة
إلى) املختلفة«) األعمال  إنجاز  (•

»ممارسة مهنة الهندسة املعمارية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768603.
171I

LABRASS MULTISERVICES SARL

TASSAMIN LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
TASSAMIN LAAYOUNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد الشطر 03 بلوك 05 رقم 15 
العيون  - 70000 العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32711

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)02)مار2)2021)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 03 الشطر) رشيد  موالي  »حي  من)
 70000 (- ( العيون) (15 رقم) (05 بلوك)
الخير) »تجزئة  إلى) املغرب«) العيون 

العقاري) الرسم  (232 رقم) بقعة 
 70000 (- ( العيون) (16608/17 عدد)

العيون))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)696.

172I

redallah(sarl

COSOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

redallah(sarl
2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
30000، فا2 املغرب

cosom شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
القرويين رقم TIP E2 603 طريق 

عين الشقف  - 30000 فا2 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53979
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  (cosom حل)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
القرويين) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
رقم)TIP E2 603)طريق عين الشقف))
فا2 املغرب نتيجة لعدم) (30000  -
سوء) (- الهدافا) الشركة  تحقيق 

التدبير.
و عين:

و) مزياني  ( محمد) السيد)ة()
عنوانه)ا()زنقة)5)رقم)60)حي السعادة)
)ة() كمصفي) املغرب  فا2  (30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2020 دجنبر) (21 بتاريخ)
القرويين رقم)TIP E2 603)طريق عين)

الشقف))-)30000)فا2 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)891/21.

173I

cth

3MK CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cth

 N° 5 angle(bd(zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

3MK CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  26 شارع 

مر2 سلطان طابق 3 شقة 1 - 

20360 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 3MK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSULTING

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلستشارات.

عنوان املقر االجتماعي):))26)شارع)

 -  1 شقة) (3 طابق) سلطان  مر2 

20360)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: نبيل) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيدة مريم نبيل)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نبيل  خديجة  السيدة 
3)شارع ابن املعتزشقة)) إقامة جوهرة)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() نبيل  مريم  السيدة 
3)شارع ابن املعتزشقة)) إقامة جوهرة)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() نبيل  خديجة  السيدة 
3)شارع ابن املعتزشقة) إقامة جوهرة)

9 20000)الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() نبيل  مريم  السيدة 
3)شارع ابن املعتزشقة) إقامة جوهرة)

9 20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)8225.

172I

SAHEL ETAB

WEKISMART
إعالن متعدد القرارات

SAHEL ETAB
 RUE(MIRANE(LOT 707 HAY
 EL(QODS(N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC
wekismart »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 
ايت لحسن شارع الشهيد بشرايا 
رقم 136 العيون - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31289
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبراير) (17 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغير العنوان)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ايت لحسن) الى عمارة  العنوان  تغير 
 136 رقم) بشرايا  الشهيد  شارع 

العيون
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:))
-تفويت)150)من حصص عبد الكبير)
زايرة) ابن  رضوان  الى  ابوالدراهم 
 150 500)حصةو-تفويت) ليصبح له)
ابوالدراهم) الكبير  من حصص عبد 
ليصبح) نشيط  الى عبد هللا  االخرى 

لكل واحد))500)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)598/2021.
175I

STE FIACCOF 

STE LOCAMCHN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE LOCAMCHN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 359 بلوك 

ز شقة 2 الطابق 3 الحديقة واد 
فا2 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOCAMCHN

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة كراء)االليات تجارة.

 359 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك ز شقة)2)الطابق)3)الحديقة واد)

فا2)-)30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد التجاني قليلش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد التجاني قليلش عنوانه)ا()
عمارةه رقم)9)الدكرات قا2)30000 

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التجاني قليلش عنوانه)ا()
عمارةه رقم)9)الدكرات قا2)30000 

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)929.

176I

ARCTARUS S.A.R.L  

ARCTARUS SARL
إعالن متعدد القرارات

ARCTARUS S.A.R.L
نيو سانتر 5 شارع نيو ميلتون اقامة 
بالل الطابق الثاني املكنب رقم 15 
طنجة املغرب ، 90000، طنجة 

املغرب
ARCTARUS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: نيو سانتر 

5 شارع نيو ميلتون اقامة بالل 
الطابق الثاني املكتب رقم 15 طنجة 

املغرب - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) 12)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ما) يقرر الجمع العام للشركاء) مايلي:)

لشركة)) ثانوية  مؤسسة  إنشاء) يلي:)

في) املوجودة  ( ش.م.م) اركتاريس 

العنوان التالي:)نيو سانتر)5)شارع نيو)

مكتب) مشرف  بالل  اقامة  ميلتون 

رقم)1أ طنجة املغرب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239729.

177I

STE FIACCOF 

STE MAYS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE MAYS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

مرينة رقم 1 زنقة  عبد الكريم بن 

جلون مكتب 62 الطابق 8 - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (02

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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAYS TRAVAUX

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة االستيراد و التصدير))تجارة)

عامة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبد الكريم بن) ( زنقة) (1 مرينة رقم)

جلون مكتب)62)الطابق)8 - 30000 

فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد االله بوينزار):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد االله بوينزار عنوانه)ا()

 5 اقامة ديار موالي اسماعيل عمارة)
الدار) (200000 ( مديونة) (62(1 رقم)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد االله بوينزار عنوانه)ا()

عمارة) اسماعيل  موالي  ديار  اقامة 
الدار) (20000 مديونة) (62(1 رقم) (5

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)931.

178I

mohammed(boumzebra

 FIDUCIAIRE ATAKADOUME
BOUMZEBRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 FIDUCIAIRE ATAKADOUME

BOUMZEBRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عبد هللا الرقم 8 - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 FIDUCIAIRE ATAKADOUME

.BOUMZEBRA
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محاسبة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 23200 -  8 عالل بن عبد هللا الرقم)

الفقيه بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

800.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 8.000 ( (: محمد) بومزبرة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  بومزبرة  السيد 

الفقيه بن) (23200 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  بومزبرة  السيد 

الفقيه بن) (23200 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

03)مار2)2021)تحت رقم)79/2021.

179I

Audimi

ANGE KIDS
إعالن متعدد القرارات

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca(maroc

ANGE KIDS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع  

رحال املسكيني ، برج الياقوت ، 

عمارة ب ، طابق 2 ، مكتب رقم 

2 - الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.227999

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

النظام) من  (8 و) (7 املادتين) تعديل 

حصة) (300 (: بتفويت) األسا�سي 

ذات) الشركة  لصالح  ( اجتماعية)

ذات الشريك) ( ( املسؤولية املحدودة)

 CYCLO PISTON MAROC:(الوحيد

املسجلة لدى السجل التجاري للدار)

 50 ( و) (239083 تحت رقم) البيضاء)

السيد) ( لفائدة) اجتماعية  حصة 

:BOUDREL(Jérôme(André)الحامل)

رقم) املغربية  التسجيل  لبطاقة 

.E023093D

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) ( القانوني) الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

إستقالة السيد بوحرة عبد الواحد)

للشركة) وحيد  كمسير  منصبه  من 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الواحد) عبد  بوحرة  السيد  تعيين 

املسؤولية) ذات  للشركة  ( كمسير)

املحدودة))ملدة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

املساهمات) الشركاء) قدم  مايلي:)

عبد) بوحرة  :السيد  التالية) النقدية 

الشركة) و  درهما،) (65.000 الواحد)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

 CYCLO PISTON (: الشريك الوحيد)

درهما)) (30.000 قدمت) (MAROC

والسيد بورديل جيروم أندريه)5.000 

درهما.

بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

ألف) مائة  الشركة  مال  رأ2  يبلغ 

إلى) مقسم  ( درهم.) ()100،000.00(

ألف))1000()حصة اجتماعية))بقيمة)

مكتتب) (، درهم للحصة) ()100( مائة)

بالكامل) مدفوعة  (، بالكامل) بها 

بما يتناسب مع) ومخصصة للشركاء)

حصة اجتماعية) (650 ( مساهماتهم:)

و300  ( ( الواحد) للسيد بوحرة عبد 

ذات) ( للشركة) اجتماعية  ( حصة)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

 CYCLO PISTON MAROC(الوحيد

و)50)حصة اجتماعية))للسيد بورديل)

جيروم أندريه.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768578.

180I
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PROMOTION IMMO EXPRESS

 PROMOTION IMMO

EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROMOTION IMMO EXPRESS

13 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

20330، الدار البيضاء املغرب

 PROMOTION IMMO EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 1 
رقم 8 املعاريف البيضاء - 20330 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMOTION IMMO EXPRESS

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1 احمد املجاطي اقامة االلب طابق)
 20330 (- البيضاء) املعاريف  (8 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: يوسف) اسكران  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

العمراني) الهادي  عبد  السيد 

املريني):))500)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسكران يوسف عنوانه)ا()
 79 رقم) (03 تجزئة ارض الخير زنقة)

البيضاء) الدار  (20270 الشق) عين 

املغرب.

العمراني) الهادي  عبد  السيد 

املريني عنوانه)ا()فوريست بارك رقم)

 27182 بوسكورة) لهالل  ارمل  (02

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسكران يوسف عنوانه)ا()
 79 رقم) (03 تجزئة ارض الخير زنقة)

البيضاء) الدار  (20270 الشق) عين 

الدار البيضاء

املريني) العمراني  حمزة  السيد 
عنوانه)ا()زنقة ابن حازم درج ا ط)01 
رقم)211)اقامة روض االزهر املعاريف)

20330)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768303.

181I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 PHARMACIE NOUVELLE

TAOUNATE
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

 PHARMACIE NOUVELLE

TAOUNATE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

تاونات شلرع محمد الخامس  - 

32000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE NOUVELLE

.TAOUNATE

غرض الشركة بإيجاز):)-)صيدلية.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الخامس) محمد  شلرع  تاونات 

32000)تاونات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.200.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 12.000 ( (: محمد) عرابي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  عرابي  السيد 

فيال)21)زنقة دومنيك طريق ايموزار)

30000)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  عرابي  السيد 

فيال)21)زنقة دومنيك طريق ايموزار)

30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2021)تحت رقم)25/2021.

182I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

G&K ALIMENTATION
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

G&K ALIMENTATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق االر�سي بدوار والد حمو 

لوداين موالي يعقوب  - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 G&K (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ALIMENTATION

:)-)التغدية) غرض الشركة بإيجاز)

العامة)

-)التجارة

-)االستيراد و التصدير.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حمو) والد  بدوار  االر�سي  بالطابق 

لوداين موالي يعقوب))-)30000)فا2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: قيبو) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 77 السيدة غزالن قيبو عنوانه)ا()

تجزئة الضيعة)2)تغات))30000)فا2)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 77 السيد غزالن قيبو عنوانه)ا()

تجزئة الضيعة)2)تغات))30000)فا2)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)958/2021.

183I

cth

NIDALI BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cth

 N° 5 angle(bd(zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

NIDALI BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر2 سلطان طابق 3 شقة 1 - 

20360 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NIDALI BATIMENT
إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقار.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  1 شقة) (3 طابق) سلطان  مر2 

20360)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الطاهر) نضالي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الطاهر  نضالي  السيد 
 10000 102)حي الوداد سيدي بنور)

سيدي بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الطاهر  نضالي  السيد 
 10000 102)حي الوداد سيدي بنور)

سيدي بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)8076.

182I

comptajouari

 AUTO ECOLE GROUPE
JOUARI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

comptajouari
 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،
23000، BENI(MELLAL(maroc

 AUTO ECOLE GROUPE JOUARI
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 DOUAR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 OULAD ATTOU TACHRAFT

 BEJAAD - 25060 BEJAAD

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE GROUPE JOUARI SARL

 Tenant (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 une( école( pour( la( conduite

 des( automobiles( ayant( deux

.voitures(ou(davantage

 DOUAR(:(عنوان املقر االجتماعي

 OULAD ATTOU TACHRAFT

 BEJAAD - 25060 BEJAAD

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين جواري عنوانه)ا()

جعد) أبي  الشكران  عسكر  أوالد 

25060)ابي الجعد املغرب.

السيدة سومية جواري))عنوانه)ا()
تجزئة الرمز بلوك)5)رقم)32)بني مالل)

23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() جواري  مريم  السيدة 

 12 الحي االداري اقامة داي الشقة)

بني) (23000 الطابق الثاني بني مالل)

مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)05/2021.

185I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

BAZY GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

الطابق الرابع شقة رقم 10 ب مبنى  

رقم 30 مكان فرحات حشاد شارع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكنا2 املغرب

BAZY GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 A وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة رقم

عمارة رقم 10 شقة 7 شارع الجيش 

امللكي املدينة الجديدة   مكنا2 - 

50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAZY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GROUP

غرض الشركة بإيجاز):)-)

االشغال املختلقة أو البناء)

االستيراد والتصدير (-

التركيبات) اعمال  (-

الكهربائية
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عنوان املقر االجتماعي):)زنقة رقم)
A)عمارة رقم)10)شقة)7)شارع الجيش)
(- مكنا2) ( ( الجديدة) املدينة  امللكي 

50000)مكنا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: ( زاكي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( زاكي) يوسف  السيد 
املزرعة) حي  (5 رقم) عمارة  (2 زنقة)

تابريكت سال)11010)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( زاكي) يوسف  السيد 
املزرعة) حي  (5 رقم) عمارة  (2 زنقة)

تابريكت سال)11010)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1091.
186I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

HANAE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
52000، خنيفرة املغرب

HANAE FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 زنقة 
20 غشت  - 52000 خنيفرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3531
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»1.000 
إلى) درهم«)أي من)»100.000)درهم«)

»101.000)درهم«)عن طريق):))تقديم)
حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)03)مار2)

2021)تحت رقم)102.

187I

OSB CONSEIL SARL AU

PAYAXA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL SARL AU
 N°67 REU(AMIR(ABDELKADER

 CITE(AL(MASSIRA(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

PAYAXA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
بلوك 8 زنقة 8 رقم 20 تكوين أكادير 

- 80000  أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PAYAXA
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة او البناء.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
النهضة بلوك)8)زنقة)8)رقم)20)تكوين)

أكادير)-)80000))أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: مبارك) دومني  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مبارك  دومني  السيد 
 03 رقم) عمارة سويسة  التقدم  حي 

السمارة)72000)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مبارك  دومني  السيد 
 03 رقم) عمارة سويسة  التقدم  حي 

السمارة)72000)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98576.
188I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

GOLDEN GEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
GOLDEN GEO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة أم 
الربيع رقم 112 تجزئة الصحراء 
شارع محمد الساد2 شقة 03 - 

50000 مكنا2 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36651

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 يونيو) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»120.000)درهم«)أي من)»500.000 
عن) درهم«) (620.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1127.
189I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

JRADI NEGOCE
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

JRADI NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق االر�سي بدوار والد حمو والد 

الطيب  - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JRADI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.NEGOCE

شركة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال متنوعة

-)االستيراد و التصدير.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بالطابق االر�سي بدوار والد حمو والد)

الطيب))-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: اجرادي هشام) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هشام  اجرادي  السيد 
رقم)198)حي الجديد بنسودة)30000 

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() هشام  اجرادي  السيد 
رقم)198)حي الجديد بنسودة)30000 

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)817/2021.
190I

MCG

رياض ألكورا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
رياض ألكورا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�سي، العمارة 12، شقة رقم 6، 

سين - 20000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.108193

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)يناير)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(،12 العمارة) الفا�سي،) عالل  »شارع 
20000)مراكش) (- 6،)سين) شقة رقم)
»امللك املسمى الرو�سي،) إلى) املغرب«)
درب ولد) (،28 سيدي ميمون الرقم)

بن سبع)-)20000)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121226.
191I

STE FIACCOF 

STE DISTRIBUZIONE TAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE DISTRIBUZIONE TAHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 زنقة 

11 حي السالم عين قادو2 - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUZIONE TAHA

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي)) الصعيد  على  البضائع 

االيستراد و التصدير.

 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- السالم عين قادو2) حي  (11 زنقة)

30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بشروري) حمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بشروري  حمد  السيد 

ايطاليا)200000)ايطاليا ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بشروري  حمد  السيد 

ايطاليا)20000)ايطاليا ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)930.

192I

MCG

فابري ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

فابري ديكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 

رقم 3، عرصة الكورطبي، سيدي 

عباد1،  الرقم 9 - 20000 مراكش 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)يناير)2021)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

برو سوماي و الكائن بالعنوان تجزئة)

الصنوبر الرقم)191 - 20000)مراكش)

املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

أسني مصطفى.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121262.

193I

CHAOUKI CONSEIL

TALEBTRANSLATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAOUKI CONSEIL

 RUE EL HOUCEIMA 12

 HASSAN(RABAT ، 10020،

RABAT MAROC

TALEBTRANSLATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30 

شقة 8 شارع موالي احمد لوكيلي 

حسان  الرباط - 10000 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

150029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TALEBTRANSLATION

غرض الشركة بإيجاز):)الترجمة و)

الترجمة الفورية.

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة)30 

لوكيلي) احمد  موالي  شارع  (8 شقة)

الرباط) (10000 (- الرباط) ( حسان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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((: الطالب) ايت  السعدية  السيدة 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الطالب) ايت  السعدية  السيدة 
 16 عمارة) ليال2  اقامة  عنوانه)ا()
بساتين املنزه املنزه الصخيرات تمارة)

12000)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الطالب) ايت  السعدية  السيدة 
 16 عمارة) ليال2  اقامة  عنوانه)ا()
بساتين املنزه املنزه الصخيرات تمارة)

12000)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)2279.
192I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

BRICOLIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA
 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »
 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC
BRICOLIK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 
طنجة  - 90000 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRICOLIK
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألعمال املتنوعة.
29)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 26 رقم) (3 عمر ابن العاص الطابق)

طنجة))-)90000)طنجة))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الرزاق) عبد  ( الشامخ) ( السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرزاق) عبد  ( الشامخ) ( السيد)
عنوانه)ا()املجمع الحسني راوية)2)رقم)

21)طنجة))90000)طنجة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق) عبد  ( الشامخ) ( السيد)
 2 راوية) الحسني  املجمع  عنوانه)ا()
رقم)21)طنجة))90000)طنجة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2128.

195I

AFA PARTNERS

ELGHABA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFA PARTNERS
 LOT(B(N° 305 AGADIR(BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
ELGHABA IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
تكمي رقم 70 شارع الجيش امللكي 

أكادير - 80000 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELGHABA IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز):)-)التطوير)
العقاري)،)التقسيم)،)البناء)،)اإلقتناء)
التي) أو  الخالية  األرا�سي  بيع  (-
عملية)) لتنفيذ  مباٍن) على  تحتوي 
مباني) بناء) أو  التقسيم  و  لتجهيز 
أو) املنهي  أو  التجاري  لالستخدام 

اإلداري أو السكن االجتماعي)؛
تشييد املباني لحساب الغير أو) (-

لحسابه بقصد البيع..
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
امللكي) الجيش  شارع  (70 رقم) تكمي 

أكادير)-)80000)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 AL HANANE الشركة)
HOLDING :  100)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 AL HANANE الشركة)
HOLDING)عنوانه)ا()مكتب)35)رقم)
حي النخيل طريق عين) (50 عمارة) (5

السمن فا2)30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ساليمي  محمد  السيد 
اإلقامة) حي  بيروت  زنقة  (22 رقم)

إكادير)80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98235.

196I

CHAOUKI CONSEIL

DEEP WACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUKI CONSEIL
 RUE EL HOUCEIMA 12

 HASSAN(RABAT ، 10020،
RABAT MAROC

DEEP WACH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي تجزئة النصر رقم 1 
املحل 2 تمارة - 12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEEP (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WACH
غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تنضيف) مواد  بيع  السيارات،)
جميع) واصالح  تشخيص  املركبات،)

أنواع املركبات،)التجارة..
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
الكريم الخطابي تجزئة النصر رقم)1 
املحل)2)تمارة)-)12000)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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500)حصة) ( (: ( السيد مراد النية)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: الزهراوي) أنور  أسامة  السيدة 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا() ( السيد مراد النية)

السيكون رقم)1)تابريكت)11000)سال)

املغرب.
الزهراوي) أنور  أسامة  السيد 

عودة) عين  الجديد  حي  عنوانه)ا()

عودة) عين  (12000   762 الرقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا() النية  مراد  السيد 

السيكون رقم)1)تابريكت)11000)سال)

املغرب
الزهراوي) أنور  أسامة  السيد 

عودة) عين  الجديد  حي  عنوانه)ا()

الرقم)762  12000)عين عودة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)330.

197I

redallah(sarl

كوصوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

redallah(sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

30000، فا2 املغرب

كوصوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

 LOTS وعنوان مقرها اإلجتماعي

 KARAOUIYINE(N 603 TIP(E2

RTE(AIN(CHKEF - 30000 فا2 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53979

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (10 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

كوصوم)) الوحيد  الشريك  ذات 

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

 LOTS اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

 KARAOUIYINE N 603 TIP E2

فا2) (RTE AIN CHKEF - 30000

تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

اهداف الشركة.

 LOTS ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 KARAOUIYINE N 603 TIP E2

فا2) (RTE AIN CHKEF - 30000

املغرب.)

و عين:

و) مزياني  ( محمد) السيد)ة()
عنوانه)ا()زنقة)5)رقم)60)حي السعادة)

)ة() فا2 املغرب كمصفي) (30000  1

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (07 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)62/021.

198I

FIDUMARK / SARL

شركة فيديمارك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUMARK / SARL

 Lot  902 Appartement 2

  Lotissement(AL(MASSAR

 Marrakech ، 40000، Marrakech

Maroc

شركة فيديمارك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  البقعة 

902 الشقة 2 تجزئة املسار مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

95815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2019 أبريل) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

فيديمارك.

مسك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القانوية،) اإلستشارة  املحاسبة،)

التدقيق) الضريبية،) و  اإلقتصادية 

املحاسباتي و املالي.

البقعة) ( (: عنوان املقر االجتماعي)

902)الشقة)2)تجزئة املسار مراكش)-)

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة لفندي إيمان):))50)حصة)

بقيمة)5.000,00)درهم للحصة).

السيد لفندي أحمد):))750)حصة)

بقيمة)75.000,00)درهم للحصة).

200)حصة) ( (: السيد رمرام معاد)

بقيمة)20.000,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() إيمان  لفندي  السيدة 

شارغ مديونة حي جنان عيالن) (117

26020))آسفي))املغرب.

عنوانه)ا() أحمد  لفندي  السيد 

شارغ مديونة حي جنان عيالن) (117

26020))آسفي))املغرب.

السيد رمرام معاد عنوانه)ا()رقم)

آسفي)) ( (26020 15)حي أنا2) زنقة) (2

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أحمد  لفندي  السيد 

شارغ مديونة حي جنان عيالن) (117

26020))آسفي))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم)102216.

199I

FIDUMARK / SARL

شركة فيديمارك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUMARK / SARL

 Lot  902 Appartement 2

  Lotissement(AL(MASSAR

 Marrakech ، 40000، Marrakech

Maroc

شركة فيديمارك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي البقعة 

902 الشقة 2 تجزئة املسار مراكش - 

20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95815

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 غشت) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أحمد لفندي)) ( )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (750

750)حصة لفائدة))السيد))ة()إيمان))

لفندي))بتاريخ)18)غشت)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)115209.

200I
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ZIMACONSULTING

BATI HAJOUY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZIMACONSULTING

 13RUE AHMED EL MAJJATI

 RES(LES(ALPES 1 ER(ETAGE(N°8

 MAARIF 13RUE(AHMED(EL

 MAJJATI(RES(LES(ALPES 1 ER

 ETAGE(N°8 MAARIF، 20400،

CASABLANCA MAROC

BATI HAJOUY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

1رقم 8 املعاريف  - 20330 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BATI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAJOUY

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

اعمال البناء)و اعمال متنوعة.

زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 

الدار) (20330 (- ( املعاريف) (8 1رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الحجوي) الغفار  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
(: الحجوي) الغفار  عبد  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحجوي) الغفار  عبد  السيد 
الجديدة) (217 الزنقة) (22 عنوانه)ا()

22020)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحجوي) الغفار  عبد  السيد 
الجديدة) (217 الزنقة) (22 عنوانه)ا()

22020)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767632.
201I

NEOCOMPTADUNORD

BALLYOUNES
إعالن متعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BALLYOUNES  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجمع 
الحسني اقامة الخلود1 الطابق 
األول رقم 26  - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.107209

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
تفويت) -1املصادقة  رقم) قرار 
ينص) الذي  االجتماعية:) الحصص 
على) املصادقة  تمت  مايلي:) على 
تفويت السيد محمد العربي اوالد �سي)
محمد)50)حصة اجتماعية من أصل)

لفائدة السيد مصطفى) ( 100)حصة)

اوالد �سي محمد.

اخر) املسير  -2تعين  رقم) قرار 

تمت) الذي ينص على مايلي:) لشركة:)

املصادقة))عل تعين السيد مصطفى)

اوالد �سي محمد كمسير اخر لشركة)

الى جانب السيدمحمد العربي اوالد)

�سي محمد))ملدة غير محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

-6الحصص االجتماعية:) بند رقم)

الذي ينص على مايلي:)الذي ينص على)

مايلي:)يقدم الشركاء)شركة املساهمة)

درهم) (100000 قدره) بملغ  النقدية 

السيد محمد العربي) (: موزعة كتالي)

و) درهم  (50000 محمد) �سي  اوالد 

محمد) �سي  اوالد  مصطفى  السيد 

50000)درهم.

بند رقم)-7رأسمال الشركة:)الذي)

ينص على مايلي:)رأسمال الشركة هو)

درهم() آالف  )مئة  درهم) (100000

مقسمة إلى)100)حصة بقيمة)1000 

 100 01)إلى) درهم.)كل منها مرقم من)

العربي) محمد  كتالي:السيد  موزعة 

حصة) (50 يمللك) محمد  �سي  اوالد 

محمد) �سي  اوالد  مصطفى  والسيد 

يمللك)50)حصة

الذي ينص) التسير:) (13- بند رقم)

على مايلي:)تعين كل من السيد السيد)

و) محمد  �سي  اوالد  العربي  محمد 

محمد) �سي  اوالد  مصطفى  السيد 

كمسيرين لشركة ملدة غير محددة

-16االمضاء:)الذي ينص) بند رقم)

بإمضاء) الشركة  تلتزم  مايلي:) على 

وحيد))لألحد))املسيرين محمد العربي)

اوالد �سي محمد أو السيد مصطفى)

الوثائق) لجميع  محمد  �سي  اوالد 

وعقود الشركة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220011.

202I

LOGIFIN

G & F fresh
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
G & F(fresh شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 
برنس ايريثيي مركز نريا مكتب رقم 
13 الطابق االر�سي - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 G & F (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.fresh
-)تصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)
والفواكه) الزراعية  املنتجات 

والخضروات.
-)استيراد وتصدير وتطوير وتعبئة)
املنتجات) جميع  وتجارة  وتجهيز 

الزراعية بشكل عام.
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (-
جميع املواد املرتبطة بشكل مباشر أو)

غير مباشر بالزراعة أو الصناعة.
عمليات) جميع  وتطوير  دراسة  (-
والشراء) والبيع  الزراعية  املعالجة 
واالستيراد) والنقل  والتمثيل 
واألسمدة) الكيماويات  واستغالل 

والبذور.
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-)اقتناء)أو بيع أو استبدال أو تأجير)
أو تأجير أو تطوير أو إنشاء)أو تشغيل)
جميع الورش أو املصانع أو األصول)
التجارية أو الصناعية املتعلقة بشكل)
مباشر أو غير مباشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)

لغرض الشركة.
-)تشغيل جميع العالمات التجارية)
(، وتمثيلها) وبيعها  وإيداعها  وأخذها 
والحصول على جميع براءات االختراع)
واسم) والتراخيص  والعمليات 
وليس) للشركة  الحصري  الحساب 

لحساب أطراف ثالثة.
املحلي) النقل  خدمة  توفير  (-

والدولي
العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
تتعلق) قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها)

املماثل أو ذي الصلة..
 183 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع برنس ايريثيي مركز نريا مكتب)
 90000 (- االر�سي) الطابق  (13 رقم)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يوسف الناصري املرابطي)
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف الناصري املرابطي)
اقامة) الحسني  املجمع  عنوانه)ا()
 90000  12 رقم) (1 امل) العزيزية 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الناصري املرابطي)
اقامة) الحسني  املجمع  عنوانه)ا()
 90000  12 رقم) (1 امل) العزيزية 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2078.
203I

STE FIACCOF 

 STE EL BAHRAOUI
BUREAUTIQUES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE EL BAHRAOUI
BUREAUTIQUES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 772 تجزئة 
الوفاء2 محل رقم 29  طريق صفرو 

- 30000 فا2 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58523

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»200.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (30 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2020)تحت رقم)3822.
202I

SAFAA

MAPSAFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
MAPSAFI  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

املعاشات جماعة حد حرارة اسفي - 
2600 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8965

 06 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2018 مار2)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAPSAFI

الجريدة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

املجالت).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املعاشات جماعة حد حرارة اسفي)-)

2600)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

الهادي) عبد  حميمو  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: الهادي) عبد  حميمو  السيد  (

1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الهادي) عبد  حميمو  السيد 
زنقة الزهاوي حي) (38 رقم) عنوانه)ا()

اسفي) (26000 ( اسفي) االمير  نجاح 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الهادي) عبد  حميمو  السيد 
زنقة الزهاوي حي) (38 رقم) عنوانه)ا()

اسفي) (26000 ( اسفي) االمير  نجاح 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (05 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2018)تحت رقم)8965.

205I

CGID

DRISS WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CGID

 67RUE(AZIZ(BELLAL 2EME

 ETG(N°3 MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DRISS WAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 فيال 

أيوب اوكالبتو2 املحمدية - 20000 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21521

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (15 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 DRISS الوحيد) الشريك  ذات 

درهم) (10.000 مبلغ رأسمالها) ( (WAY

فيال) (22 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

 20000 (- أيوب اوكالبتو2 املحمدية)

عدة) (: ل) نتيجة  املغرب  املحمدية 

اسباب اهمها الجائحة و املنافسة).

فيال) (22 و حدد مقر التصفية ب)

 20000 (- أيوب اوكالبتو2 املحمدية)

املحمدية املغرب.)

و عين:

و) محمد  ( بلقاسمي) السيد)ة()
  95100 دام) فال  زنقة  (9 عنوانه)ا()

كمصفي) فرنسا  اجرينتويل  (95100

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)22)فيال)

أيوب اوكالبتو2 املحمدية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)601.

206I
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ACCUR CONSULTING

 SOCIETE SEVICESWIPE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

العمارة رقم 1 الطابق التالث مجمع 

الفردو2 ، 25000، خريبكة املغرب

 SOCIETE SEVICESWIPE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 

بعمارة رقم 1شقة رقم 5 الطابق 

الثالث مجمع الفردو2  - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SEVICESWIPE SARL

.AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلكترونية) والبرمجة  متنوعة 

وتركيب وبرمجة الكمرات.

موطن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (5 رقم) 1شقة  رقم) بعمارة 

 25000 (- ( الفردو2) مجمع  الثالث 

خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

برحيل) الرزاق  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
برحيل) الرزاق  عبد  السيد 
املسيرة)) حي  (02 بلوك) عنوانه)ا()

25350)وادي زم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
برحيل) الرزاق  عبد  السيد 
املسيرة)) حي  (02 بلوك) عنوانه)ا()

25350)وادي زم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)26)فبراير)

2021)تحت رقم)88.

207I

SOMOCOGES 

 LIBRAIRIE مكتبة بلخير
BELKHER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOMOCOGES
 BD(MED(V(VN(FES 2EME.91

ETAGE ، 30000، fes(maroc
 LIBRAIRIE BELKHER مكتبة بلخير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 A 75  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RDC LOTRIAD YASSAMINE
 N14 RTE(AIN(CHKEF(FES -

30050 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

مكتبة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LIBRAIRIE BELKHER(بلخير

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Fournitures(scolaires()marchand

en( détail(( /informatique/

.négociant

 A  75 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 RDC LOTRIAD YASSAMINE

 N12 RTE AIN CHKEF FES -

30050)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بلخيررشيد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بلخيررشيد عنوانه)ا()رقم)

طريق) الياسمين  رياض  تجزئة  (562

عين الشقف))30050)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلخيررشيد عنوانه)ا()رقم)

طريق) الياسمين  رياض  تجزئة  (562

عين الشقف)30050)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)958.

208I

HK CONSULTING

AH BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca(MAROC

AH BUILDING SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السالم 1 توسعة زنقة 25 رقم 62 

الطابق السفلي سيدي مومن،  - 

20200 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING SARL

أشغال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والنجارة) والتبليط  البناء) مواد  وبيع 

والكهرباء،)أشغال وبيع مواد الشبكة)

والطرق والصرف الصحي والسباكة،)))

استيراد) والري،) السقي  مواد  بيع 

وعموما جميع املعامالت) ( وتصدير،)

أو) الصناعية  أو  التجارية  أو  الفنية 

تكون) قد  التي  العقارية  أو  ( املالية)

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

أن) املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تساهم في توسيعها أو تطويرها..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 62 رقم) (25 توسعة زنقة) (1 السالم)

(- ( مومن،) سيدي  السفلي  الطابق 

20200)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد عالء)عروت)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد الحكيم رشيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 13 السيد عالء)عروت عنوانه)ا()
الدار) (20000  1 زنقة بوملان الطابق)

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() رشيد  الحكيم  السيد 
تجزئة األمان)2)زنقة)72)سيدي مومن)

20200)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 13 السيد عالء)عروت عنوانه)ا()
الدار) (20000  1 زنقة بوملان الطابق)

البيضاء)املغرب

عنوانه)ا() رشيد  الحكيم  السيد 
تجزئة األمان)2)زنقة)72)سيدي مومن)

20200)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768801.

209I

ائتمانية))الخبرة

ROBEL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية  الخبرة

29  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب

ROBEL PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمان GH 18 عمارة 126 رقم 1 

مكتب 1 عين السبع - 20250 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROBEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 رقم) (126 عمارة) (GH 18 االمان)

الدار) (20250 (- 1)عين السبع) مكتب)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: سميح) الفرحي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: ( السيد بلقديم املصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رشدي اشرف):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سميح  الفرحي  السيد 

دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ)

26100)برشيد املغرب.

املصطفى)) بلقديم  السيد 

عنوانه)ا()دوار الهواورة سيدي رحال)

الشاطئ)26100)برشيد املغرب.

عنوانه)ا() اشرف  رشدي  السيد 

دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ)

26100)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سميح  الفرحي  السيد 

دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ)

26100)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768370.

210I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

 SMART OPERATIONS &

STRATEGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فا2 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

 SMART(OPERATIONS &

STRATEGY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 PLACE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA(RES(BEETHOVEN(II,

 3EME(ETAGE, N° 82, TANGER -

90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.107887

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 PLACE BRAHIM ROUDANI«

 RUE LA SENA RES BEETHOVEN

 II,( 3EME( ETAGE,( N°( 82,

طنجة املغرب«) (TANGER - 90000

 BOULEVARD MOULAY« إلى)

 YOUSSEF IMMEUBLE YASSINE

 2 ETAGE 5 APPARTEMENT N°28

TANGER - 90000)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2075.

211I

STE FIDMEK

FRERE SALBI ALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

FRERE SALBI ALU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 705 
الطابق السفلي تجزئة البريدية 

مجاط  - 50000 مكنا2 اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52093

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FRERE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SALBI ALU
-نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق السفلي تجزئة البريدية) (705
اململكة) مكنا2  (50000 (- ( مجاط)

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد خالد صلبي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (500 ( (: السيد عمر صلبي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد صلبي عنوانه)ا()رقم)
 50000 مكنا2) (3.2 النعيم) راء) (57

مكنا2 اململكة املغربية.
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عنوانه)ا() صلبي  عمر  السيد 
مكنا2) (2.3 حي النعيم) راء) (57 رقم)

50000)مكنا2 اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد صلبي عنوانه)ا()رقم)
 50000 مكنا2) (3.2 النعيم) راء) (57

مكنا2 اململكة املغربية
عنوانه)ا() صلبي  عمر  السيد 
مكنا2) (2.3 حي النعيم) راء) (57 رقم)

50000)مكنا2 اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمكنا2) التجارية 

2021)تحت رقم)279.

212I

االستاذ عمر جسو2

F.Y.R.A BOIS
إعالن متعدد القرارات

االستاذ عمر جسو2
 abdelali(benchekroun(bur(zineb

bur1، 30110، maroc(fes
F.Y.R.A BOIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
25، شارع املسيرة الخضراء صفرو 

31000 صفرو املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
2823/صفرو.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)02)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
امزازي) الحسن  السيد  فوت  مايلي:)
 100 )حصة ذات قيمة اسمية) (500
   F.Y.R.A BOIS (« شركة) في  دراهم 
لفائدة) ( وحيد) بشريك  »ش.م.م 
السيد الحوسين حنجير بثمن قدره)

100.000،00)درهم).
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل مقر الشركة الى العنوان)
التالي:)صفرو،)الحي الصناعي املسيرة،)

البقعة رقم)16.

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
 F.Y.R.A(«(مايلي:)إعتمد شركاء)شركة
مسؤولية) ذات  شركة  (« (BOIS
الحسن امزازي و السيد) ( محدودة،)
أساسيا) نظاما  (، حنجير) الحوسين 

محينا.))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)01:)الذي ينص على مايلي:)
مسؤولية) ذات  الشركة  أصبحت 

محدودة متعددة الشركاء
على) ينص  الذي  (:05 رقم) بند 

مايلي:)تحويل مقر الشركة)
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 
الحسن) السيد  املساهمات:) مايلي:)
و) الشركة  في  حصة  (500 امزازي)
500)حصة) السيد الحوسين حنجير)

في الشركة
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
الشركة) رأسمال  في  النصيب  مايلي:)
 50.000 امزازي) الحسن  السيد  (:
حنجير) الحوسين  السيد  درهم،)

50.000)درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)36/2021.
213I

UGGC

 GTI SOFTWARE &
NETWORKING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GTI(SOFTWARE &
NETWORKING »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 boulevard  Zerktouni, ,59
 résidence(les(fleurs, 9ème

 étage, appartement 26, Maarif,

 Casablanca - - CASABLANCA

.MAROC

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)أكتوبر)2020

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

للشركة) األسا�سي  النظام  مالءمة 

الجديد) األسا�سي  النظام  واعتماد 

بدون تغيير البنود املتعلقة باسم) ( (،

الشركة والغرض ورأ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)756396.

212I

كفاءات كونسولتينغ

ALILTI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كفاءات كونسولتينغ

282 شارع محمد الخرازعمارة 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

ALILTI IMMOBILIER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بئر ازطوط  

تجزئة البحر الطابق السابع رقم 20 

واد لو - 93250 واد لو تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALILTI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMMOBILIER
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي):)بئر ازطوط))
 20 تجزئة البحر الطابق السابع رقم)
واد لو)-)93250)واد لو تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد العليلتي عصام)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العليلتي عصام عنوانه)ا()
تجزئة عمر بن الخطاب قطعة رقم)1 

طنجة)90060)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العليلتي عصام عنوانه)ا()
تجزئة عمر بن الخطاب قطعة رقم)1 

طنجة)90060)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)252.

215I

االستاذ عمر جسو2

F.Y.R.A BOIS
إعالن متعدد القرارات

االستاذ عمر جسو2
 abdelali(benchekroun(bur(zineb

bur1، 30110، maroc(fes
F.Y.R.A BOIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي، املسيرة، القطعة رقم 16 
صفرو 31000 صفرو املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

2823/صفرو.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)فبراير)2021
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تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

امزازي) الحسن  السيد  فوت  مايلي:)

 100 )حصة ذات قيمة اسمية) (500

   F.Y.R.A BOIS (« شركة) في  دراهم 

الحوسين) السيد  لفائدة  »ش.م.م 

 100.000،00 قدره) بثمن  حنجير 

درهم).

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

الوحيد) الشريك  إعتمد  ( مايلي:)

لشركة)»F.Y.R.A BOIS«)شركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

نظاما) (، حنجير) الحوسين  السيد  (،

أساسيا محينا.))

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

مايلي:)استقالة املسير السيد الحسن)

امزازي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)01:)الذي ينص على مايلي:)

مسؤولية) ذات  الشركة  أصبحت 

محدودة بشريك وحيد

على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 

الحسين) السيد  املساهمات:) مايلي:)

حنجير ب)1.000)حصة في الشركة

على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 

النصيب في رأسمال الشركة:) مايلي:)

 100.000 السيد الحسين حنجير ب)

درهم

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

غير) ملدة  الشركة  تسيير  مايلي:)

الحسين) السيد  طرف  من  محدودة 

حنجير و توقيعه وحده يلزم الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)50/2021.

216I

QUINCAILLERIE SUR MESURE

ناجحي كونسيلتين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAJIHI CONSULTING

fes ، 30000، fes(MAROC

ناجحي كونسيلتين شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 86 حي 
داسولي رقم 2 مونفلوري 2 زهور2 

فا2 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63677

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 غشت) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ناجحي) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

كونسيلتين.

غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

مالية ومحاسبية وادارية.

حي) (86 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زهور2  (2 مونفلوري) (2 داسولي رقم)

فا2)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سارة ناجحي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ناجحي  سارة  السيدة 
رقم)11)زنقة)32)حي واد فا2)30000 

فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ناجحي  سارة  السيدة 

رقم)11)زنقة)32)حي واد فا2)30000 

فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2020)تحت رقم)2110.

217I

عبد املجيد الوادي

 SOCIETE ENTRETIENT DE

BATIMENT ET OUVRAGES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

عبد املجيد الوادي

شارع موالي اسماعيل ارفود ارفود، 

52200، ارفود املغرب

 SOCIETE ENTRETIENT DE

 BATIMENT ET OUVRAGES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 120 

شارع  موالي الحسن ارفود ارفود 

52200 ارفود املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

12209

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 فبراير) (09 املؤرخ في)

 SOCIETE« من) الشركة  تسمية 

 ENTRETIENT DE BATIMENT

 SOCIETE« إلى) (»ET OUVRAGES

 ENTRETIENT DE BATIMENT ET

 OUVRAGES EX BELHASSANE

. »OMAR

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)113/2021.

218I

BUREAU ESSOUFYANI

DAR ZAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

DAR ZAG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك د رقم 302 الطابق 

االول العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAG

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

على) الغير  لحساب  ( البضائع)

الصعيدين الوطني والدولي.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (302 رقم) د  بلوك  الوفاق 

العيون) (70000 (- العيون) االول 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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ادردور) اللطيف  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ادردور) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا()مدينة الوفاق بلوك د رقم)
 70000 العيون) االول  الطابق  (302

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ادردور) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا()مدينة الوفاق بلوك د رقم)
 70000 العيون) االول  الطابق  (302

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)685.
219I

N2M CONSEIL-SARL

SOURATI
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
SOURATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي رقم 39/37 - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOURATI
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) التنظيف  مستلزمات  توزيع  و 

العطور.).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 62000 - 37/39 املغرب العربي رقم)

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: نادية) رضوان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نادية  رضوان  السيدة 
حي) االول  ادريس  موالي  شارع  (76
الدار البيضاء) (20000 ( املستشفيات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 16 السيد كالب مريد عنوانه)ا()
شارع سيدي علي رقم)2)اقامة زرهون)
البيضاء) الدار  (20000 بوركون)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)256.
220I

محمد معطى هللا

MALAK BLOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

محمد معطى هللا
 RUE(DE(FES(ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب
MALAK BLOC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدشر 
قنوعة بوخالف طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.105765

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)12)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- طنجة) بوخالف  قنوعة  »مدشر 

»مدشر) إلى) املغرب«) طنجة  (90000

شرااقة جماعة حجار انحل)-)90000 

طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2178.

221I

FIDUMARK / SARL

شركة فيديمارك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUMARK / SARL

 Lot  902 Appartement 2

  Lotissement(AL(MASSAR

 Marrakech ، 40000، Marrakech

Maroc

شركة فيديمارك  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي البقعة 

902 الشقة 2 تجزئة املسار مراكش - 

20000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95815

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 18)غشت) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()لفندي)

إيمان كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)115209.

222I

ف ر لالستشارة

LOUBNA SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 مار2 و 
القد2 اقامة املجد عمارة J رقم 8 
عين الشق ، 20260، الدار البيضاء 

املغرب
LOUBNA SAKANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عبد هللا زنقة 152 رقم 2 شارع 
القد2 - 20216 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
291861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOUBNA SAKANE
تاسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة لهدف االنعاش العقاري.
عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)
شارع) (2 رقم) (152 زنقة) هللا  عبد 
البيضاء) الدار  (20216 (- القد2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: خالد) املفضل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() خالد  املفضل  السيد 

عين) (226 زنقة) (2 تجزئة مونى زنقة)

الشق)20216)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خالد  املفضل  السيد 

عين) (226 زنقة) (2 تجزئة مونى زنقة)

الشق)20216)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767507.

223I

FIDUMARK / SARL

شركة فيديمارك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUMARK / SARL

 Lot  902 Appartement 2

  Lotissement(AL(MASSAR

 Marrakech ، 40000، Marrakech

Maroc

شركة فيديمارك  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي البقعة 

902 الشقة 2 تجزئة املسار مراكش - 

20000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95815

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 18)غشت) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()رمرام))

معاد كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)115209.

222I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

ALPHA4TEC.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

ALPHA2TEC.MA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE ENNASIM GH2

       lMM 8 APPT 5 MOHAMMEDIA

28810 - املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.293339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)07)دجنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 RESIDENCE ENNASIM GH2«

       lMM 8 APPT 5 MOHAMMEDIA

إلى) املغرب«) املحمدية  (- 28810

 RES ODYSSIA 1 IMM 222 BIS«

 LOTISSEMENT PERLA ETAGE 2

 APP 20 BOUSKOURA - 27182

بوسكورة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)8521.

225I

BEN.COMPTA

ROSALIME IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة
ROSALIME IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول 2 زنقة احمد دندان  - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROSALIME IMPORT
غرض الشركة بإيجاز):)االستيراد.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االول)2)زنقة احمد دندان))-)60000 

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عكاشة) عي�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عكاشة  عي�سي  السيد 
 271 ظهر ملحلة تجزئة لبياييض رقم)

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عكاشة  عي�سي  السيد 
 271 ظهر ملحلة تجزئة لبياييض رقم)

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)659.
226I

 MAITRE CHADINE HAYOUN NOTAIRE A

TETOUAN

CERAMICA LA PRMITIVA
إعالن متعدد القرارات

 MAITRE CHADINE HAYOUN

NOTAIRE A TETOUAN

 AV(AL(JOULANE, COMPLEXE

 WILAYA(CENTER, BLOC 4,

 IMM(A, BUREAU(N°19 AV

 AL(JOULANE, COMPLEXE

 WILAYA(CENTER, BLOC 4, IMM

 A, BUREAU(N°19، 93000،

TETOUAN(morocco

 CERAMICA LA PRMITIVA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

 AV AL :وعنوان مقرها االجتماعي

 JOULANE, COMPLEXE(WILAYA

 CENTER, BLOC 4, IMM(A,

 BUREAU(N°23 - - TETOUAN

.MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.562

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

رياني) محمد  السيد  املسير  إقالة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
L15929(رقم

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

السيد) املسير  استقالة  قبول  مايلي:)

حسن رياني الحامل لبطاقة التعريف)

L11802(الوطنية رقم

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

تعيين مسير جديد السيد محمد رياني)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
L17327(رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)تعيين)

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

مايلي:))اإلمضاء
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0392.

227I

INFOPLUME

MARINHOUDAY›S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
129 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

MARINHOUDAY›S شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الزركطوني، عمارة32، شقة رقم 
29، الطابق 1 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113861
 18 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARINHOUDAY’S
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بيع)

جميع مواد الغدائية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الزركطوني،)عمارة32،)شقة رقم)29،)

الطابق)1 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: السيد نوينو عبدالطيف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: السيدة بن مسعود زهرة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد نوينو مروان):))200)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: إنصاف) نوينو  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

200)حصة) ( (: السيدة نوينو هدى)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالطيف) نوينو  السيد 
عنوانه)ا()حي البوغاز،)زنقة)6،)رقم)8 

90000)طنجة املغرب.
زهرة) مسعود  بن  السيدة 
عنوانه)ا()حي البوغاز،)زنقة)6،)رقم)8 

90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() مروان  نوينو  السيد 
 90000 8 رقم) (،6 زنقة) حي البوغاز،)

طنجة املغرب.
عنوانه)ا() إنصاف  نوينو  السيدة 
 90000 8 رقم) (،6 زنقة) حي البوغاز،)

طنجة املغرب.
عنوانه)ا() هدى  نوينو  السيدة 
 90000 8 رقم) (،6 زنقة) حي البوغاز،)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالطيف) نوينو  السيد 
عنوانه)ا()حي البوغاز،)زنقة)6،)رقم)8 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2202.
228I

Cap(Conseils

ARMITAGE PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cap(Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc

ARMITAGE PROPERTIES  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 

9 طريق الجديدة الحي الصناعي 

ليساسفة الدار البيضاء 20200 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
292993

 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ARMITAGE PROPERTIES
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتنظيم) الوساطة  (- الخدمات)
(’ الفنية) (’ الكونجر2) األحداث 

الثقافية أو الرياضية).
اقتناء)وتشغيل وإدارة وربما شراء)
وبيع أي ممتلكات أو حقوق منقولة..

كلم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصناعي) الحي  الجديدة  طريق  (9
 20200 البيضاء) الدار  ليساسفة 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
غزالني) الجامعي  التهامي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
غزالني) الجامعي  التهامي  السيد 
فيال) سلوم  خليج  زنقة  عنوانه)ا()
الدار) (20000 ( الجامعي عين الدئاب)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
غزالني) الجامعي  التهامي  السيد 
فيال) سلوم  خليج  زنقة  عنوانه)ا()
الدار) (20000 الجامعي عين الدئاب)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768280.

229I

ABENN AUDIT & CONSEIL

KIOMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ABENN(AUDIT & CONSEIL
 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

KIOMI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

رقم 22 نخيل انفا  - 100000 الدار 
البيضاء  املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.329235
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)يناير)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
 PRESTATION DE SERVICE ET

. DE CONSEIL
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766202.

230I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 CENAN AFRIQUE
DEVELOPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ABENN(AUDIT & CONSEIL
 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 CENAN AFRIQUE
DEVELOPEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
احمد التوكي اقامة أوروك الطابق 
3 رقم 13 سيدي بليوط  -  20000 

الدار البيضاء املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.313837

العام) الجمع  بمقت�سى 
 2019 25)نونبر) اإلستثنائي املؤرخ في)
 CENAN AFRIQUE حل) تقرر 
ذات) شركة  ( (DEVELOPEMENT
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (50.000
اإلجتماعي شارع احمد التوكي اقامة)
سيدي) (13 رقم) (3 الطابق) أوروك 
البيضاء) الدار  (20000 ( (- ( بليوط)
النشاط) لغياب  نتيجة  ( املغرب)

التجاري.
و عين:

 SALAH  GBOVI السيد)ة()
و) (CORNEILIA DANIELLE
 RUE AHMED TOUKI عنوانه)ا()
 RESIDENCE OUROK 3éme
 étage(N°13(sidi(belyout(E((20000
)ة() كمصفي) (casablanca( maroc

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2019 نونبر) (25 بتاريخ)
الطابق) أوروك  اقامة  التوكي  احمد 
 20000 ( (- ( 13)سيدي بليوط) رقم) (3

الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)750622.

231I

SOMADINCO

IT PLUS.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القد2 البرنو�سي ، 20610، 
الدارالبيضاء املغرب

IT PLUS.MA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 202 

شارع عبد املومن رقم5 - 20600 
الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.203153
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 يناير) (31 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)IT PLUS.MA))مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
عبد) شارع  (202 اإلجتماعي) مقرها 
الدارالبيضاء)) (20600  - املومن رقم5 

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.
 202 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
  20600  - رقم5  املومن  عبد  شارع 

الدارالبيضاء))املغرب.)
و عين:

و) عالم  ( املامون) ( السيد)ة()
برون) بيير  زنقة  رقم90) ( عنوانه)ا()
الطابق10)شقة)20200)الدارالبيضاء))

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768266.

232I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SKA TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA(Maroc
SKA TOURS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 76 زاوية 

شارع محمد الخامس و ابو بكر 

الصديق اقامة النسيم مكتب رقم 

08 - 12000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2017 ماي) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SKA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TOURS

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تأجير سيارات بدون سائق.
76)زاوية) (: عنوان املقر االجتماعي)

بكر) ابو  و  الخامس  محمد  شارع 

رقم) مكتب  النسيم  اقامة  الصديق 

08 - 12000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة سارة فركو�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سارة فركو�سي عنوانه)ا()

حي حميش رقم)72)القنيطرة)12000 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سارة فركو�سي عنوانه)ا()

حي حميش رقم)72)القنيطرة)12000 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)12)يونيو)

2017)تحت رقم)1725.

233I

ACCOMPT CONSULTING

HICHAM NABIL CAR
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

HICHAM NABIL CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 تجزئة 

العلج قاسم زنقة بوقنادل  - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HICHAM NABIL CAR

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي):)12)تجزئة)

العلج قاسم زنقة بوقنادل))-)60000 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 HICHAM NABIL CAR الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

بقيمة) (500 (: عزة) نبيل  السيد  (

50.000)درهم.

بقيمة) (500 (: السيد هشام بركة)

50.000)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

شارع) السيد نبيل عزة عنوانه)ا()
 39 عبدالرحيم بوعبيد زنقة م رقم)

60000)وجدة املغرب.
حي) السيد هشام بركة عنوانه)ا()
ألندلس زنقة الهداية رقم)19 60000 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
شارع) السيد نبيل عزة عنوانه)ا()
 39 عبدالرحيم بوعبيد زنقة م رقم)

60000)وجدة املغرب
حي) السيد هشام بركة عنوانه)ا()
ألندلس زنقة الهداية رقم)19 60000 

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (10 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2020)تحت رقم)952.
232I

شركة ترزازين لي برودوي أكرو أليمونتير

 SOCIETE TIRZAZIN
 POUR LES PRODUCTION

AGRICOLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ترزازين لي برودوي أكرو 
أليمونتير

الدريوش الدريوش، 26253، 
الدريوش املغرب

 Societe(tirzazin(pour(les
production(agricoles شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تفرسيت 
الدريوش 62253 الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
231

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Societe(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 tirzazin( pour( les( production

.agricoles
غرض الشركة بإيجاز):)إنتاج وبيع)

الزيوت.
:)تفرسيت) عنوان املقر االجتماعي)

الدريوش)62253)الدريوش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز البلوطي):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
البلوطي) العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تفرسيت الدريوش)62253 

الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البلوطي) العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا()الدريوش)62253)الدريوش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)09.

235I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ARABTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
ARABTRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القسم 2، رقم  ب 92 - 73000 

الداخلة  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6021

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 يناير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()نور الدين ايت)

حصة اجتماعية من) (7.000 العرب)

أصل)7.000)حصة لفائدة))السيد))ة())
ابراهيم))زار))بتاريخ)26)يناير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 10 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)225.

236I

ائتمانية دار املحتسب

 »« UNITED TRAVAUX«

يونايتد لإلنشاء«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية دار املحتسب

09 زنقة لبروير بوركون ، 20020، 

الدار البيضاء املغرب

»UNITED TRAVAUX »« يونايتد 

لإلنشاء« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

عالل بن عبد هللا و شارع عين دئاب 

عمارة مارينا الطابق الثاني  - 20000  

الدار البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
يونايتد) (»« (UNITED TRAVAUX«

لإلنشاء«.
تكمن) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املغرب) داخل  الشركة  أهداف 

وخارجه فيما يلي:
في) البناء) أشغال  كافة  (•

جميع مراحله،
أشغال) و  البناء،) أشغال  (•

التهيئة و التبليط،
و) التصميم  أشغال  (•
املاء) و  التطهير  و  التهيئة  و  الزخرفة 
و) الطرق  و  الري  و  للشرب  الصالح 

مختلف الشبكات،)
اإلنعاش العقاري، (•

املنتجات) كافة  استيراد  (•
بشكل) املرتبطة  واملعدات  واملواد 
مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة)
و) الشركة  نمو  تشجيع  تروم  التي  و 

شرائها في عين املكان،
السلع) ( كافة) االستيراد  (•
املعدات و املنتجات و املواد و العتاد)

و تصديرها و املتاجرة فيها،
و) االستغالل  و  اإلدارة  (•
األمالك) لكل  والبيع  اإليجار  تسيير،)
التي) العقارية  أو  املنقولة  الحقوق  و 
يمكن للشركة أن تتملكها إما بالشراء)
بأي) أو  التقسيم  أو  االستبدال  أو 

طريقة أخرى،
كل) في  باملشاركة  ( األخذ) (•
مماثل) موضوع  لها  التي  املؤسسات 
أو ملحق عن طريق تأسيس شركات،)
الشركات) في  الحصص  تقديم 
باملساهمة،) الشراكة  املوجودة،)
،شراء) االندماج عن طريق التوصية)

الحقوق أو أي شكل آخر،
العمليات) كافة  وعموما  (•
املالية،) الصناعية،) التجارية،)
املرتبطة) واملالية  ،العقارية  املنقولة)
بشكل مباشر و غير مباشر باملواضيع)
شأنها) من  التي  أو  أعاله،) املذكورة 
كل) كذا  و  وتنميتها  إنجازها  تشجيع 
مشاركة مباشرة،)أو غير مباشرة)،بأي)
شكل كان في املقاوالت التي لها أهداف)

مشابهة أو مرتبطة.)
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.عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
عالل بن عبد هللا و شارع عين دئاب)
عمارة مارينا الطابق الثاني))-)20000  

الدار البيضاء)اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
5.000)حصة) ( السيد أنور مرقه):)

بقيمة)100)درهم للحصة).
البربراوي) الدين  بهاء) السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أنور مرقه عنوانه)ا()شارع)
املهدي بن بركة إقامة حديقة املنارة)
البيضاء) الدار  ( (20000 ( بوركون) (2

اململكة املغربية.
البربراوي) الدين  بهاء) السيد 
زنقة ابو الوقت إقامة) (،8 عنوانه)ا()
  20000  18 رقم) (5 الطابق) الفتح 

الدار البيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنور مرقه عنوانه)ا()شارع)
املهدي بن بركة إقامة حديقة املنارة)
البيضاء) الدار  ( (20000 ( بوركون) (2

اململكة املغربية
البربراوي) الدين  بهاء) السيد 
زنقة ابو الوقت إقامة) (،8 عنوانه)ا()
  20000  18 رقم) (5 الطابق) الفتح 

الدار البيضاء)اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767722.
237I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ARABTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

ARABTRANS   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القسم 2ن رقم ب 92 - 73000 

الداخلة  املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6021

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)
زار) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ابراهيم))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)225.

238I

Fiduciaire(Lissasfa

FARAH MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire(Lissasfa

 Lissasfa 1 N°5 Route(d›El(Jadida

، 20190، Casablanca(Maroc

FARAH MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13, زنقة 

احمد املجاطي إقامة األلب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 يناير) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رشيد) )ة() السيد) تفويت 

البوشيخي)500)حصة اجتماعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

يناير) (15 بوشعيب زمورة بتاريخ) )ة()

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)763509.
239I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MANUPROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
MANUPROD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26، 
شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

الطريس - 73000 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12661

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 يناير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()نور الدين ايت)
حصة اجتماعية من) (1.000 العرب)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة()ابراهيم زار بتاريخ)26)يناير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)236.
220I

موثق

FAIZE IMMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
 Ain(chock(casablanca(boulevard

 amgala(hay(ousra(immeuble
 209 appt 01 Ain(chock

 casablanca(boulevard(amgala
 hay(ousra(immeuble 209 appt

01، 20470، Casablanca(Maroc

FAIZE IMMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء 56 زنقة ابن الونان حي 

سمارة عين السبع الدارالبيضاء عين 

السبع 20200 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

235811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2019 ماي) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAIZE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.IMMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدارالبيضاء)56)زنقة ابن الونان حي)

سمارة عين السبع الدارالبيضاء)عين)

السبع)20200)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة حليمة مساعد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حليمة مساعد عنوانه)ا()

 03 شقة) الشتتاني  العالم  زنقة  (6

20200)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:



6229 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

السيدة حليمة مساعد عنوانه)ا()

 03 شقة) الشتتاني  العالم  زنقة  (6

20200)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2019)تحت رقم)-.

221I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2ITRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

SN2ITRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك د رقم 302 الطابق 

الثاني العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SN2ITRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

على) الغير  لحساب  ( البضائع)

الصعيدين الوطني والدولي.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (302 رقم) د  بلوك  الوفاق 
العيون) (70000 (- العيون) الثاني 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أيوب) الطاهر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أيوب  الطاهر  السيد 
 302 رقم) د  بلوك  الوفاق  مدينة 
الطابق الثاني العيون)70000)العيون)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أيوب  الطاهر  السيد 
 302 رقم) د  بلوك  الوفاق  مدينة 
الطابق الثاني العيون)70000)العيون)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)686.

222I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MANUPROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
MANUPROD   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26، 
شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

الطريس  - 73000 الداخلة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12661

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)
زار) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ابراهيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)236.

223I

BUREAU ESSOUFYANI

AKABBAB BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

AKABBAB BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوفاق بلوك د رقم 302 الطابق 
االول العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AKABBAB BUILDING
البناء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اشغال الطرقات،) الكبرى،) االشغال 

أعمال متعددة.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (302 رقم) د  بلوك  الوفاق 

العيون) (70000 (- العيون) االول 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الهادي اقباب):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اقباب) الهادي  عبد  السيد 

عنوانه)ا()مدينة الوفاق بلوك د رقم)

 70000 العيون) االول  الطابق  (302

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اقباب) الهادي  عبد  السيد 

عنوانه)ا()مدينة الوفاق بلوك د رقم)

 70000 العيون) االول  الطابق  (302

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)623/2021.

222I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

OPTISUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

OPTISUD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26، 

شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

الطريس - 73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.12659

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 يناير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()نور الدين ايت)
حصة اجتماعية من) (1.000 العرب)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة()ابراهيم زار بتاريخ)26)يناير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)232.

225I

مكتب مو�سى رشيد

MASSINAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكنا2 املغرب

MASSINAS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 2 
العمارة 31 تجزئة الوفاء مكنا2 - 

50000 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52295
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MASSINAS SARL
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املدنية.
 2 عنوان املقر االجتماعي):)الشقة)
(- مكنا2) الوفاء) تجزئة  (31 العمارة)

50000)مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد امراح)):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد الزياني):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( امراح) محمد  السيد 
 65 رقم) فيال  االسماعيلية  رياض 
ايت والل عين عرمة مكنا2)50000 

مكنا2 املغرب.
عنوانه)ا() الزياني  محمد  السيد 
التعاونية الحسنية ايت يعزم اكوراي)

الحاجب)51000)الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( امراح) محمد  السيد 
 65 رقم) فيال  االسماعيلية  رياض 
ايت والل عين عرمة مكنا2)50000 

مكنا2 املغرب
عنوانه)ا() الزياني  محمد  السيد 
التعاونية الحسنية ايت يعزم اكوراي)

الحاجب)51000)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1120.

226I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

OPTISUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
OPTISUD   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26، 

شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 
الطريس - 73000 الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12659

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)
زار) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ابراهيم كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)232.

227I

FLASH ECONOMIE

 CABINET BOUCHFAA

&ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET(BOUCHFAA &

ASSOCIES

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها:100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي:2 زنقة صفاقص 

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري:32997

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار)

البيضاء)بتاريخ)28)يناير)2000)تم

السيدة) كمسيرمشارك  تعيين  ( (

صفاء)بوشفع-

 CABINET BOUCHFAA ET« (

ASSOCIES«))قرر بأن-

)سوف تكون ملتزمة بشكل صحيح)

بالتوقيع على جميع األعمال املتعلقة)

الخدمات)) املعامالت  ذلك  في  بما  به 

املصرفية و املالية من خالل التوقيع)

املنفصل ألحد املسيرين السيد محمد)

بوشفع أو السيدة

صفاء)بوشفع

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2000)تحت رقم)165286

228I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAROPROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
MAROPROD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26، 
شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

الطريس - 73000 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12657

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 يناير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()نور الدين ايت)
حصة اجتماعية من) (1.000 العرب)
)ة() السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)

ابراهيم زار بتاريخ)26)يناير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)270.
229I

FLASH ECONOMIE

 CABINET BOUCHFAA
&ASSOCIES

إعالن متعدد القرارات

 CABINET(BOUCHFAA &
ASSOCIES

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها:100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي:2 زنقة صفاقص 
الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل 
التجاري:32997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الدار البيضاء)بتاريخ)22)نونبر)1999،)
العماري) تم تفويت كل من السيدة 
نعيمة)،اآلنسة ايمان بوشفع و السيد)



6231 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

احمد بوشفع للسيد محمد بوشفع)
25)حصة اجتماعية و للسيدة صفاء)
من) اجتماعية  حصة  (15 بوشفع)

شركة
»FIDUCIALE«

:بموجب الجمع العام اإلستثنائي)
 22 بتاريخ) البيضاء) الدار  في  املؤرخ 

نونبر)1999)تم-
تسمية) تغيير  (»FIDUCIALE« إلى)

الشركة من
 CABINET BOUCHFAA &«

»ASSOCIES
النظام) من  (3 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة
 10.000 رفع رأسمال الشركة من)
درهم عن طريق) (100.000 درهم إلى)
900)حصة اجتماعية جديدة) إنشاء)

من)100)درهم للواحد-
:توزيع رأسمال الشركة كالتالي

750)حصة) السيد محمد بوشفع)
اجتماعية-

السيدة صفاء)بوشفع)250)حصة)
اجتماعية-

7)من النظام) و) (6 تعديل الفصل)
األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)1999)تحت رقم)161679
250I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAROPROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
MAROPROD   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26، 
شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

الطريس - 73000 الداخلة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12657

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2021 يناير) (26 املؤرخ في)
زار) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ابراهيم كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)270.

251I

بوديح كونتا

BEACH CLUB DAUPHIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بوديح كونتا

شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب

BEACH CLUB DAUPHIN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 OUED YANAWEN NADOR

62000 ARUIT(MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEACH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CLUB DAUPHIN

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قاعة الحفالت واملناسبات واأللعاب

تنظيم املعارض

تسيير االنشطة البحرية.

 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 OUED YANAWEN NADOR

.62000 ARUIT MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: اوراش) مصطفى  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صفاء)أوراش):))200)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (200 ( (: السيد أية أوراش)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رماح أوراش):))200)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: اوراش) عبداملعز  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى اوراش عنوانه)ا()
.NADOR(maroc 62000(حي املسيرة
عنوانه)ا() أوراش  السيدة صفاء)
.NADOR(maroc 62000(حي املسيرة
حي) السيدة أية أوراش عنوانه)ا()

.NADOR(maroc 62000(املسيرة
عنوانه)ا() أوراش  رماح  السيدة 
.NADOR(maroc 62000(حي املسيرة
السيد عبداملعز اوراش عنوانه)ا()
.NADOR(maroc 62000(حي املسيرة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى اوراش عنوانه)ا()

حي املسيرة)62000)الناظور))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)18)فبراير)

2021)تحت رقم)-.

252I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE TITAH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

STE TITAH SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 15 بلوك 
ب حي الحسني تازة - 35000 تازة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5029

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 فبراير) (25 في) املؤرخ 
شركة ذات) (STE TITAH SARL حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
بلوك ب حي الحسني) (15 اإلجتماعي)
نتيجة) املغرب  تازة  (35000 (- تازة)

لعدم الدخل.
و عين:

السيد)ة()زهور)))تيتح و عنوانه)ا()
15)بلوك ب حي الحسني تازة)35000 

تازة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)25)فبراير)2021)وفي)15)بلوك)
تازة) (35000 (- تازة) الحسني  حي  ب 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)121.
253I

Sté(quick(bridge

ALUNAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté(quick(bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
ALUNAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قبو 

والطابق األر�سي امللك املسمى ملوية 
161-1 تجزئة ملوية  - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1991
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALUNAZ

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قطاعات وملحقات الومنيوم

-)أشغال مختلفة

-)وسيط تجاري.

قبو) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

والطابق األر�سي امللك املسمى ملوية)

 35100 (- ( ملوية) تجزئة  (161-1

جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد نبيل لصفر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد العزيز الزرايدي):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نبيل لصفر عنوانه)ا()رقم)
 35000 القصباوي) محمد  زنقة  (27

تازة املغرب.

الزرايدي) العزيز  عبد  السيد 

هوارة)) كامبير  حرشة  دوار  عنوانه)ا()

35100)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل لصفر عنوانه)ا()رقم)
 35000 القصباوي) محمد  زنقة  (27

تازة املغرب

الزرايدي) العزيز  عبد  السيد 

هوارة)) كامبير  حرشة  دوار  عنوانه)ا()

35100)جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)1008/2021.

252I

موثق

FAIZ IMMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق

 Ain(chock(casablanca(boulevard

 amgala(hay(ousra(immeuble

 209 appt 01 Ain(chock

 casablanca(boulevard(amgala

 hay(ousra(immeuble 209 appt

01، 20470، Casablanca(Maroc

FAIZ IMMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 زنقة 

ابن الونان  حي السمارة عين السبع 

الدارالبيضاء  20200 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.235811

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 يناير) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()حليمة مساعد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

يناير) (07 بتاريخ) مساعد  يوسف 

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)761536.

255I

PRIVILEGE CABINET

ANFO TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE

 URUGUAY(NO 7 TANGER،

90000، TANGER(TANGER

ANFO TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة اليمن 

10 الطباق التاني رقم 2 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANFO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRANSPORT ROUTIER

 NATIONAL ET INTERNATIONAL

.DES MARCHANDISES
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اليمن)10)الطباق التاني رقم)2)طنجة)

- 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فروكي عثمان):))32)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 33 ( (: السيد العالوي بلغيتي انور)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 33 ( (: فؤاد) بنعي�سى  ايت  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عثمان  فروكي  السيد 

تجزئة سليمة رقم)67 90000)طنجة)

املغرب.
انور) بلغيتي  العالوي  السيد 

اقامة) شارع موالي رشيد  عنوانه)ا()
 90000  35 رقم) (2 بيتش) كولدن 

طنجة املغرب.

فؤاد) بنعي�سى  ايت  السيد 

بن) محمد  سيد2  شارع  عنوانه)ا()

عبد هللا رقم)117)الطابق)1  90000 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عثمان  فروكي  السيد 

تجزئة سليمة رقم)67 90000)طنجة)

املغرب
انور) بلغيتي  العالوي  السيد 

اقامة) شارع موالي رشيد  عنوانه)ا()
 90000  35 رقم) (2 بيتش) كولدن 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239302.

256I

BCNG

EB1 SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

EB1 SYSTEMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 

الدار البيضاء - 20050 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

271359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 يوليوز) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EB1 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYSTEMS

اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.

(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم92  (9 الطابق) الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء)-)20050)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: البخاري) أمين  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000,00

للحصة).

 Bridgeway(Consulting(الشركة

5.000,00)):)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

)السيد محمد أمين البخاري):)50 

بقيمة)100)درهم.

 Bridgeway(Consulting(الشركة

50 :)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

البخاري) أمين  محمد  السيد 

 131 األصيل) تجزئة  عنوانه)ا()

املحمدية)20050)املحمدية املغرب.

 Bridgeway(Consulting(الشركة

تجزئة لينا رقم ب2  (316 عنوانه)ا()

الدار) (20190 البيضاء) الدار  و ب5)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البخاري) أمين  محمد  السيد 

 131 األصيل) تجزئة  عنوانه)ا()

املحمدية)20050)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)725228.

257I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

SHARP PAPIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

املغرب

SHARP PAPIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 

مكتب رقم 3 إقامة الياسمين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHARP PAPIER

أعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة

-)تسليم السلع.

توطين:) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 25 الياسمين) إقامة  (3 رقم) مكتب 

 12000 (- ( املنصور) يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد املغنوجي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد املغنوجي عنوانه)ا()
 12200  21 رقم) (12 بلوك) بام  حي 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املغنوجي عنوانه)ا()
 12200  21 رقم) (12 بلوك) بام  حي 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)
رقم)-.

258I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

BENGUER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

املغرب

BENGUER TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الياسمين  - 16000 سيدي قاسم 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 يناير) (25 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (BENGUER TRAVAUX
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

(- ( الياسمين) حي  اإلجتماعي  مقرها 

16000)سيدي قاسم املغرب نتيجة)

في) العمل  ( على) القدرة  عدم  (: ل)

الظروف التي يمر بها العالم.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
قاسم) سيدي  (16000 (- ( الياسمين)

املغرب.)
و عين:

و) بنسا�سي  ( نوردين) السيد)ة()
 12200 ( عنوانه)ا()دوار تيسان الواد)
)ة() سيدي سليمان املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)دوار تيسان الواد)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

فبراير)2021)تحت رقم)27.
259I

FIDUINVEST

CENTRAL DES OPTICIENS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUINVEST
 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S
 N° 34/M(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 CENTRAL DES OPTICIENS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طيق 
الرباط مرجان طنجة املدينة رقم ب 

10 - - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.18231

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 22)فبراير) املؤرخ في)
CENTRAL DES OPTICIENS)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 1.000.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي طيق)
الرباط مرجان طنجة املدينة رقم ب)
90000)طنجة املغرب نتيجة)  -  -  10
لتوقف نشاط الشركة بصفة نهائية.

و عين:
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السيد)ة()فاطمة الزهراء))جسو2)
اقامة) (2 3)شقة) و عنوانه)ا()عمارة أ)
الليمون السوي�سي السوي�سي)10000 
الرباط املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
طيق) وفي  (2021 فبراير) (22 بتاريخ)
الرباط مرجان طنجة املدينة رقم ب)

10 - - 90000)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239818.
260I

»FIDUSSINE ‘SARL

NAILAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»FIDUSSINE ‹SARL
شارع وقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املدينة 
الجديدة مكنا2 ، 50000، مكنا2 

املغرب
NAILAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم 551 تجزئة املنتزه 2  - 50050 
مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAILAGRI
:)تصدير و) غرض الشركة بإيجاز)
استيراد)-)بيع االالت و املواد الفالحية)

-)االستشارات الفالحية.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 50050  -   2 تجزئة املنتزه) (551 رقم)

مكنا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال الشركة:))100.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة لكطيبي بديعة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة لكطيبي بديعة عنوانه)ا()
 51000  255 رقم) (1 تجزئة العمران)

الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لكطيبي بديعة عنوانه)ا()
 51000  255 رقم) (1 تجزئة العمران)

الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1161.
261I

COMPTA-YASS SARL AU

S.B.Y TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
S.B.Y TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 بلوك 
59 حي سعيدة 2 آسفي - 26000 

آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.B.Y (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لصالح الغير
نقل البضائع لصالح الغير

النقل املدر�سي لصالح الغير.
12)بلوك) عنوان املقر االجتماعي):)
 26000 (- آسفي) (2 سعيدة) حي  (59

آسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الشركي بن يونس)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يونس)) بن  الشركي  السيد 
12)طريق املطار حي هراية) عنوانه)ا()

بيض آسفي)26000)آسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يونس)) بن  الشركي  السيد 
12)طريق املطار حي هراية) عنوانه)ا()

بيض آسفي)26000)آسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)--.

262I

درعة ارشادات ش.م.م

LOUDAYA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 25000، ورزازات املغرب
LOUDAYA IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 187 
تجزئة املسار  مراكش  - 20000  

مراكش   املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.108927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 يناير) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  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 
فبراير) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)1983.

263I

BUREAU ESSOUFYANI

BACKSTAGE CAFETHEATRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
 BACKSTAGE CAFETHEATRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاق بلوك د رقم 297  - 70000 

العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31931

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -   297 »تجزئة الوفاق بلوك د رقم)
»شارع) إلى) املغرب«) العيون  (70000
الحمراء) العمارات  بوشرايا  الشهيد 
 70000 (- ( القيروان) صيدلية  أمام 

العيون))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

05)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)2021/706.

262I

jamal(ait(hommad

بيغ بوي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

بيغ بوي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 287 2 

حي الياسمين سيدي قاسم 16000 

سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بيغ) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بوي.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع السلع)

االلكترونية.

(2(287 (: عنوان املقر االجتماعي)

 16000 حي الياسمين سيدي قاسم)

سيدي قاسم مغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: طارق) الراوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() طارق  الراوي  السيد 

حي الزنيبرية رقم)12  16000)سيدي)

قاسم مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() طارق  الراوي  السيد 

حي الزنيبرية رقم)12  16000)سيدي)

قاسم مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.

265I

jamal(ait(hommad

بلستون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

بلستون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار قرية 

الحافظ سلفات زكوطة  سيدي 

قاسم 16000 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بلستون.
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

االشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار قرية)
سيدي) ( زكوطة) سلفات  الحافظ 

قاسم)16000)سيدي قاسم مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: يونس) بالحاج  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يونس  بالحاج  السيد 
زكوطة)) سلفات  الحافظ  قرية  دوار 

16000)سيدي قاسم مغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يونس  بالحاج  السيد 
زكوطة)) سلفات  الحافظ  قرية  دوار 

16000)سيدي قاسم مغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.

266I

محاسبات البيروني

فارما�سي شمس النخيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسبات البيروني
كتبية 2 شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 20000، مراكش 
املغرب

فارما�سي شمس النخيل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 
لكحيلي عرصة املالخ النخيل 

الجنوبي مراكش - 20000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فارما�سي شمس النخيل.

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

 23 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

لكحيلي عرصة املالخ النخيل الجنوبي)

مراكش)-)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: )سارة) السيدة القميحي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة القميحي))سارة عنوانه)ا()

72شارع االمير) عرصة الشباني رقم)

 20000 مراكش) ( هللا) عبد  موالي 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة القميحي))سارة عنوانه)ا()

72شارع االمير) عرصة الشباني رقم)

 20000 مراكش) ( هللا) عبد  موالي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121125.

267I
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CCJF

 L’UNIVERSELLE DES

    CEREALES ET DENREES

»UCD»باختصار

إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 L’UNIVERSELLE DES CEREALES

 »UCD»باختصار    ET DENREES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 6.3 

شارع موالي اسماعيل عين السبع 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.229891

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2018

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) اجتماعية  حصة  (29.000 بيع)

طرف السيد الهاشمي بوتكراي وهي)

كل الحصص التي يمتلكها هدا األخير))

    DNCD(في هده الشركة الى الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بيع حصص اجتماعية

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2019)تحت رقم)695137.

268I

CCJF

 La Nord Africaine des
Aliments de Bétails باختصار 

»AFRICALIM «
إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

 La(Nord(Africaine(des
Aliments(de(Bétails باختصار » 
AFRICALIM«  »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 92، شارع 
املقاومة - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.228559
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)نونبر)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
العنوان) إلى  اإلجتماعي  املقر  نقل 
إقامة) (،11 البيضاء،) الدار  التالي:)
األمل،)الشطر)3،)مجموعة)6،)عمارة)

21،)املكتب رقم)2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

نقل املقر اإلجتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767253.
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CCJF

 ANAROUZ CARRIAGE AND
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
 ANAROUZ CARRIAGE AND
DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األزهار، الجزء التاني، عمارة 1، 

الطابق األر�سي، رقم 10،  - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ANAROUZ CARRIAGE AND

.DISTRIBUTION

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتعبئة األعالف الحيوانية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،1 عمارة) التاني،) الجزء) األزهار،)
 20000 (- ( (،10 الطابق األر�سي،)رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( تورتيت) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( تورتيت) خالد  السيد 
الهراويين) (12 رقم) (2 م) (2 حي النصر)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( تورتيت) خالد  السيد 
الهراويين) (12 رقم) (2 م) (2 حي النصر)

20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768068.
270I

FIDERSER

STE LACHHAB NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

STE LACHHAB NOUR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
بلوك د رقم 07 الشقة 08 الطابق 
الرابع - 12200 سيدي سليمان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2925

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)15)يناير)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة) (07 »حي السالم بلوك د رقم)
سيدي) (12200 (- الرابع) الطابق  (08
سليمان املغرب«)إلى)»تجزئة املحمدية)
3)رقم)216  - 12200)سيدي سليمان))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)05 

مار2)2021)تحت رقم)63/2021.
271I

fidomek

 SOCIETE ALLOW PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
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 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes(maroc

 SOCIETE ALLOW PROMO SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 110 

الطابق السفلي اسوار مكنا2 2 

الشطر 1 جماعة ايت واالل مكنا2 

- 50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE ALLOW PROMO SARL

.AU

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

االشغال املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)110 

 2 مكنا2) اسوار  السفلي  الطابق 

الشطر)1)جماعة ايت واالل مكنا2)

- 50000)مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) العلمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  العلمي  السيد 
رقم)189)تجزئة النعيم)7)النرجس)1 

مكنا2)50000)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  العلمي  السيد 
رقم)189)تجزئة النعيم)7)النرجس)1 

مكنا2)50000)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1086.

272I

ait(chengat(sokayna

CONSTRUCTION OUZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ait(chengat(sokayna
زنقة طرابلس 1 رقم 21 ، 90000، 

طنجة املغرب
 CONSTRUCTION OUZON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املجد زنقة 1 تجزئة 58 - 90800 

طجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113829

 15 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مار2)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION OUZON
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)و الترصيص و الكهرباء)و الطرق)

و نجارة االملنيوم).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 90800  -  58 تجزئة) (1 زنقة) املجد 

طجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
99)سنة). الشركة):)

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: خي) احميدة  السيد 
. 100)درهم للحصة) حصة بقيمة)

 1000 (: خي) احميدة  السيد 
100)درهم. بقيمة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
: وصفات ومواطن الشركاء)

عنوانه)ا() خي  احميدة  السيد 
الزاوية)) حي  (22 رقم) طنطان  زنقة 

90000)سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خي  احميدة  السيد 
الزاوية)) حي  (22 رقم) طنطان  زنقة 

90000)سيدي قاسم))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

.220037 2021)تحت رقم)
273I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

»H 2 S INVEST«
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods,
El(Jadida ، 24000، الجديدة 

املغرب
»H 2 S(INVEST« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 312، 
تجزئة القد2، الجديدة - 22000 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
2021)تم إعداد القانون) 25)فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 H 2 S«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.»INVEST

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- النقل الوطني والدولي.) (- البضائع.)

بيع وشراء)جميع البضائع:.

(،312 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 22000 (- الجديدة) القد2،) تجزئة 

الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حسون) عادل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسون  عادل  السيد 

الجديدة)22000)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حسون  عادل  السيد 

الجديدة)22000)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)05)مار2)

2021)تحت رقم)26122.

272I

AGC CONSEIL

OPTIBEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSEIL

الدار البيضاء ، 21000، الدار 

البيضاء املغرب

OPTIBEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع سعد 

بوجمعة مجمع البوراق اقامة ف1 

محل 38 - 20000 الدار البيضاء    

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

278567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPTIBEST

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بيع)

منتجات النظاراتي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سعد بوجمعة مجمع البوراق اقامة)

ف1)محل)38 - 20000)الدار البيضاء))))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد بقالي هشام)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( محمد) خربوش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) هشام  بقالي  السيد 

الدار البيضاء))20000))الدار البيضاء))

املغرب).

السيد خربوش محمد عنوانه)ا()

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) هشام  بقالي  السيد 

الدار البيضاء)))20000))الدار البيضاء))))

املغرب)

محمد)))))))) خربوش  ( السيد)

  20000 ( البيضاء) الدار  ( عنوانه)ا()

الدار البيضاء)))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)752825.

275I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 DIFAF OUM ERRABII«

»MULTISERVICES
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 DIFAF OUM ERRABII«

MULTISERVICES« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 6، 

الطابق األول، تعاونية الصداقة، 

أزمور - 22100 أزمور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اإلستثنائي،) العام  الجمع  بمقت�سى 

 DIFAF OUM«(تقرر تصفية الشركة

ERRABII MULTISERVICES«)شركة)

رأسمالها) مبلغ  املسؤولية  محدودة 

مائة ألف درهم و حدد مقر التصفية)

تعاونية) األول،) الطابق  (،6 بالرقم)

املصادقة) وتمت  أزمور  الصداقة،)

العمليات) كل  إغالق  تقرير  على 

الخاصة بالشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:29-30 بند رقم)

مايلي:)البند الخاص بتصفية وإغالق)

الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)05)مار2)

2021)تحت رقم)26123.

276I

HIDA SERVICE TAROUDANT

MOUAHIDI INF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

MOUAHIDI INF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
الدعداع  باب تارغونت  - 83000 

تارودانت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6227

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 يناير) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 MOUAD )ة() السيد) تفويت 
حصة) (MOUAHID 1.000
حصة) (1.000 أصل) من  اجتماعية 
 OUMAYMA )ة() السيد) ( لفائدة)

MOUAHID)بتاريخ)20)يناير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)117.

277I

comptacontrole

 MES POWER CONSULTING
CO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فا2 و زنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93020، طنجة املغرب

 MES POWER CONSULTING CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

مو�سى 3 شارع االردن الطابق االول  
- 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100899
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)05)فبراير)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»عمارة مو�سى)3)شارع االردن الطابق)
إلى) طنجة املغرب«) (90000 (- ( االول)
»شارع عمر ابن الخطاب اقامة ما2)
 -  32 رقم) االول  الطابق  (2 بلوما2)

90000)طنجة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2128.
278I

RAHA CONSEILS-SARL

PERFORM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHA CONSEILS-SARL
اقامة الضحى 1 عمارة   P 089  شقة 

08 الطابق 3  عين السبع  الدار 
البيضاء ، 20590، الدار البيضاء 

املغرب
PERFORM TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اواد زيـــان  عمارة وبلوك2  شقة 05 
الطابق 3  ع ب الدار البيضاء. - 

20300 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
291367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 



6239 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PERFORM TRANS

نـقـل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الـبـضـائـع و ا شــغــال مخـتـلـفـة)).

عنوان املقر االجتماعي):)اقامة اواد)

زيـــان))عمارة وبلوك2))شقة)05)الطابق)

3))ع ب الدار البيضاء.)-)20300)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مـحـمـوح عــادل)))))))عنوانه)ا()

اقامة اواد زيـــان))عمارة وبلوك2))شقة)

ع ب الدار البيضاء.) ( (3 الطابق) (05

20300)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مـحـمـوح عــادل))))))عنوانه)ا()

اقامة اواد زيـــان))عمارة وبلوك2))شقة)

البيضاء) الدار  ع ب  ( (3 الطابق) (05

20300)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

تحت رقم قام الـمركـز) (2021 فبراير)

الدار) لـجهة  لالسـتـثـمـار  الـجهـوي 

لـدى) القانوني  باإليداع  ( البيضاء)

الـتـجاريـــــة) باملحكمة  الضبـط  كتابة 

بالدار البيضاء.

279I

gest(consultants

GEST AUDIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

gest(consultants

15 زنقة القا�سي إليا2 املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

GEST AUDIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 مر2 

السلطان طابق 1 شقة 3 - 20120 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7731

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سراج) سناء) )ة() السيد) تفويت 

 100 حصة اجتماعية من أصل) (25

مهدي)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

صقلي بتاريخ)01)فبراير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767925.

280I

AGC CONSEIL

BRANDS AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSEIL

الدار البيضاء ، 21000، الدار 

البيضاء املغرب

BRANDS AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 117 زنقة 

ابن منير اقامة الزرقاء طابق 1 شقة 

2 معاريف - 20000 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

289229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRANDS AGENCY

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديكور و البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)117)زنقة)

1)شقة) ابن منير اقامة الزرقاء)طابق)

البيضاء)) الدار  (20000 (- معاريف) (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))السلومي عادل)))))):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))السلومي عادل))عنوانه)ا()

الدار البيضاء))20000)الدار البيضاء))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)السلومي عادل عنوانه)ا() السيد)

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765027.

281I

AGC CONSEIL

ROOFTOPADS MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGC CONSEIL

الدار البيضاء ، 21000، الدار 

البيضاء املغرب

ROOFTOPADS MEDIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 

موالي يوسف طابق 3 شقة 12 - 

21000 البيضاء  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.226099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 10)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (ROOFTOPADS MEDIA

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

موالي) شارع  (56 اإلجتماعي) مقرها 

 21000  -  12 شقة) (3 يوسف طابق)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  ( البيضاء)

تشغيل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)56)شارع)

 -  12 شقة) (3 طابق) يوسف  موالي 

21000)البيضاء))املغرب).)

و عين:

عادل) محمد  احمد  السيد)ة()

و عنوانه)ا() الطاوو2  ( العليم) عبد 

املغرب) ( البيضاء) (21000 البيضاء)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767596.

282I
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sofoget

BAKERY & GOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

BAKERY & GOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة، 

59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAKERY & GOODS

غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة

استيراد و تصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)القنيطرة،)

شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59

 12000  -  2 العزيز رقم) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة)))أمل علوان))):))273)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: ( بوعزة املعروفي امللياني) ( السيد)

273)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 181 ( (: البزيدي) هدى  ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 273 ( (: بوحضرية) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة)))أمل علوان))):)273)بقيمة)

100)درهم.

(: ( بوعزة املعروفي امللياني) ( السيد)

273)بقيمة)100)درهم.

 181 (: البزيدي) هدى  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

 273 (: بوحضرية) خالد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( ( أمل علوان) ( ( السيدة)

سال)12000)سال املغرب.

امللياني)) املعروفي  بوعزة  ( السيد)

عنوانه)ا()سال)12000)سال املغرب.

عنوانه)ا() البزيدي  هدى  السيدة 

الرباط)12000)الرباط القنيطرة.

السيد خالد بوحضرية عنوانه)ا())

مكنا2)12000))مكنا2 القنيطرة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() البزيدي  هدى  السيدة 

سال)12000)سال القنيطرة املغرب

امللياني)) املعروفي  بوعزة  ( السيد)

عنوانه)ا()سال)12000)سال القنيطرة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81392.

283I

CABINET BEN MOKHTAR

IMMOBILIERE AIN HAYANI
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

 IMMOBILIERE AIN HAYANI

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 17 زنقة 

املنصور الذهبي الطابق األول - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.73961

العام) الجمع  بمقت�سى 
دجنبر) (12 في) املؤرخ  االستثنائي 

2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل املقر الرئي�سي للشركة)
زنقة الحدائق عين) (26 (- إلى طنجة)

الحياني
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
بما) الشركة  رأسمال  زيادة  مايلي:)
لتحويله) درهم  (700.000 قدره)
إدماج) طريق  عن  (1.200.000 إلى)

الحسابات الجارية للشركاء
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
اعتماد قانون أسا�سي جديد) مايلي:)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 ( رقم) بند 
من) (7 الفصل) تغيير  تم  ( مايلي:)

القانون األسا�سي)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

.239729 2021)تحت رقم)
282I

LA MAROCAINE C.J

PRESSE SILVER LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 

118 عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 
23000، بني مالل املغرب

PRESSE SILVER LINE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قبو 
ومحل  تجزئة الفجر بلوك 01 رقم 

03  - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11115
 02 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PRESSE SILVER LINE
غرض الشركة بإيجاز):)مطبعة).

عنوان املقر االجتماعي):)قبو ومحل))
 -   03 رقم) (01 بلوك) الفجر  تجزئة 

23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
600)حصة) ( (: ( السيد احمد شد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: ( معشار) هودى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( شد) احمد  السيد 
تجزئة االنارة اورير))23000)بني مالل)

املغرب.
السيدة هودى معشار))عنوانه)ا()
تجزئة القا�سي عياض بلوك)5)الرقم)

1 23000)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هودى معشار))عنوانه)ا()
تجزئة القا�سي عياض بلوك)5)الرقم)

1 23000)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)02)مار2)

2021)تحت رقم)252.
285I

LA MAROCAINE C.J

STEEL BM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 
بني مالل املغرب



6241 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

STEEL BM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عثمانية الحي االداري الطابق 3  - 

23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11113

 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STEEL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.BM
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   3 الطابق) االداري  الحي  عثمانية 

23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد املحجوب باها)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد املحجوب باها)
واولى) ماجضن  ايت  تصغرين  دوار 

ولنانة))22000)ازيالل))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد املحجوب باها)
واولى) ماجضن  ايت  تصغرين  دوار 

ولنانة))22000)ازيالل))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)02)مار2)

2021)تحت رقم)253.

286I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté IMMOBILIERE IBDAE

BILAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 Sté(IMMOBILIERE(IBDAE(BILAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم103، 

زنقة سبتة، حي الرياض، ويسالن - 

50080 مكنا2 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»800.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (900.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1152.

287I

FIDUSCAL

YASSINE FOOD
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

YASSINE FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املركز 

التجاري سيدي بليوط30   زنقة 

كمال محمد  - 20015 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.210803

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

العامري محمد) قام السيد  (- مايلي:)

بقيمة) سهم  ()500( خمسمائة) ببيع 

السيد) لصالح  درهم  (100.00

السيد) قام  محمد.و  فوزي  العامري 

و) ( العامري نور الدين ببيع أربعمائة)

خمسون))250()سهم بقيمة)100.00 

درهم لصالح السيد العامري فوزي)
نور) العامري  السيد  قام  محمد.كما 

(
ً
سهما ()50( خمسين) ببيع  الدين 

درهم لصالح السيد) (100.00 بقيمة)

فؤاد الحيدوي.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املحددة) األجزاء) حجز  الجمع  قرر 

السيد) (- أدناه في املقترحات التالية:-)

حصة)) (950… العامري فوزي محمد)

 50 (... الحيدوي) فؤاد  السيد  (- و) (-

قطعة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

قبل الجمع استقالة املسيران السيد)
العامري محمد والسيد العامري نور)

كاملة) ذمة  إبراء) ويمنحهما  الدين 

ونهائية)،)دون ضمان)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

فوزي) العامري  السيد  الجمع  عين 

لفترة) للشركة  وحيد  كمسير  محمد 

غير محدودة.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تتمتع اإلدارة بأوسع صالحيات اإلدارة)

(، تحفظ) أو  قيود  دون  (، والتصرف)

عنها) ونيابة  الشركة  باسم  للتصرف 

الثالثة) األطراف  بجميع  يتعلق  فيما 

مراعاة) مع  (، الظروف) جميع  في  (،
القانون) التي يخصصها  الصالحيات 

)إلى اجتماع عام عادي.ستلتزم)
ً
صراحة

الشركة بأي عمل يتعلق بها باإلضافة)

إلى العمليات املالية من خالل التوقيع)

الوحيد للسيد العامري فوزي محمد)

،)بصفته مسيرا وحيدا

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

6:)الذي ينص على) بند رقم البند)

مايلي:)مساهمات

7:)الذي ينص على) بند رقم البند)
مايلي:)رأ2 املال

بند رقم البند)13:)الذي ينص على)

مايلي:)تعيين املدراء)

بند رقم البند)12:)الذي ينص على)

مايلي:)صالحيات االدارة

بند رقم البند)16:)الذي ينص على)

مايلي:)صالحيات اإلمضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768658.

288I

STE CONSEIL MAROC

LWIZ WOOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME

 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

LWIZ WOOLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املالليين 

املركز تطوان 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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.



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6242

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LWIZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WOOLD

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االجهزة املنزلية.

املالليين) (: عنوان املقر االجتماعي)

املركز تطوان)93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر بلمختار):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد خالد املكيوي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بلمختار) القادر  عبد  السيد 

 23 رقم) (3 امازور) اقامة  عنوانه)ا()

باسدينا)90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() املكيوي  خالد  السيد 

هولندا).)هولندا املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلمختار) القادر  عبد  السيد 

 23 رقم) (3 امازور) اقامة  عنوانه)ا()

باسدينا)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0239.

289I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

MOUDJ PARA
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطابق االول 

بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

MOUDJ PARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

تمكنونت  رقم 392 )مراب( ، - 

23000   بني مالل  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

فوت السيد خالد وخلفن) (-
(،I268303 الوطنية) بطاقته  ( رقم)

 500 لحيمر) املعطي  السيد  لفائدة 

 I266325 ( الوطنية) بطاقته  سهم 

بقيمة) درهــم  (50.000,00 مقابل)

100.00)درهم للسهم الواحد

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

رقم)) وخلفن  خالد  السيد  -استقالة 

بطاقته الوطنية)I268303)من مهمة)

التسيير وتعيين السيد املعطي لحيمر)
  I266325 ( الوطنية) بطاقته  ( رقم)

مسيرا جديدا و وحيدا للشركة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص) (:1 بند رقم بند رقم)

(: على مايلي:)الشريك الوحيد املتبقي)

السيد املعطي لحيمر بطاقته الوطنية))

I266325

الذي ينص) (:2 بند رقم بند رقم)

الشكل القانوني للشركة) على مايلي:)

»MOUDJ PARA SARL AU«

الذي ينص) (:12 بند رقم بند رقم)

على مايلي:)السيد املعطي لحيمر رقم))

مسيرا) (I266325 ( الوطنية) بطاقته 

جديدا و وحيدا للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)15)يناير)

2021)تحت رقم)52.

290I

BUREAU ESSOUFYANI

 NMISS PRODUITS

ALIMENTAIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 NMISS PRODUITS

ALIMENTAIRES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
زنقة 16 رقم 115  - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NMISS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRODUITS ALIMENTAIRES

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) وبيع  استيراد  (- واستيراد)
الغذائية بالجملة والتقسيط)))كمون)

-)سمسم)-)فول سوداني)-)فاصوليا)...)

وأنواع مختلفة من الحبوب والقطاني)

()وحفاظات صحية لألطفال والرضع)

والكبار..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 70000 -  115 16)رقم) املسيرة زنقة)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: نميس) السيدة حسناء)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

نميس عنوانه)ا() السيدة حسناء)
يوسف) سيدي  (657 رقم) (02 بلوك)

80000)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
نميس عنوانه)ا() السيدة حسناء)
يوسف) سيدي  (657 رقم) (02 بلوك)

80000)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
02)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)652/2021.

291I

SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste JAWAHER NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

Ste(JAWAHER(NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
القا�سي عياض إقامة اللقاء عمارة 
ج الطابق االول رقم 552 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106025

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراير) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مليكة املرابط) )ة() تفويت السيد)
 20 أصل) من  اجتماعية  حصة  (20
يوسف) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بالقا�سي بتاريخ)16)فبراير)2021.
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أيمان الفقيري) )ة() تفويت السيد)

 15 أصل) من  اجتماعية  حصة  (15

يوسف) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بالقا�سي بتاريخ)16)فبراير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239958.

292I

FIDUSCAL

FRIGO CENTRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

FRIGO CENTRAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

احساسنة الجماعة القروية سيدي 

املكي دوار لحساسنة  الجماعة 

القروية سيدي املكي 26100 برشيد 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8681

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 فبراير) (09 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بوحسن محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2021)تحت رقم)239.

293I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

MOUKHTARI CAR
إعالن متعدد القرارات

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

32250، الحسيمة املغرب

MOUKHTARI CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي واد 
املالح امزورن  - 32250 الحسيمة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2835

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)02)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ميكي)) محمد  السيد  استقالة  قبول 
من تسير) (R128665 .و) ت) (. رقم ب)
فبراير) (02 تاريخ) من  ابتداء) الشركة 

2021
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد هشام املختاري))رقم ب)
.ت).)و)RB1613))مسير جديد للشركة)

ابتداء)من))تاريخ)02)فبراير)2021
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الواسعة) الصالحيات  املسير  منح 
التصرف باسم الشركة و) من اجل 

تمثيلها امام األغيار
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة إلى حي ابوجيرن)
الحسيمة عوض حي واد) (، امزورن) (،

املالح امزورن الحسيمة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
حي) (: العنوان) في  يقع  الشركة  مقر 

ابوجيرن امزورن)،)الحسيمة
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
مايلي:)مسير الشركة هو السيد هشام)
   RB1613 و) (. .ت) رقم ب) ( املختاري)
الشركة ستكون) (، ملدة غير محدودة)

ملزمة))بتوقيع هشام املختاري)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)57.

292I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SD LABORATOIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

SD LABORATOIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أحجار 

العروسة العليا امللك املسمى 

صابرين - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LABORATOIR

تصنيع و) (: غرض الشركة بإيجاز)

توزيع مواد التجميل)

االستيراد و التصدير.

أحجار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العروسة العليا امللك املسمى صابرين)

- 93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد سعيد منصور الشبالوي)

250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

العالي) عبد  توفيق  محمد  .السيد 

 100 حصة بقيمة) (250 ( (: السماللي)

درهم للحصة).

250)حصة) ( (: السيد فادي معاز)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: االزهر) عرفات  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشبالوي) منصور  سعيد  السيد 

عنوانه)ا()شارع ابن عاشر رقم)83)ح)

م ح))93000)تطوان املغرب.

العالي) توفيق عبد  السيد محمد 

السماللي عنوانه)ا()شارع عين الدفل)
كدية السبع)) (50 رقم) (2 درب) (2 زنقة)

93000)تطوان املغرب.

السيد فادي معاز عنوانه)ا()شارع)

البحر االبيض املتوسط عمارة سين)
ط)2)رقم)108 90050)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() االزهر  عرفات  السيد 
 73 رقم) الخضراء) الجزيرة  شارع 

93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشبالوي) منصور  سعيد  السيد 

عنوانه)ا()شارع ابن عاشر رقم)83)ح)

م ح))93000)تطوان املغرب

عنوانه)ا() االزهر  عرفات  السيد 
 73 رقم) الخضراء) الجزيرة  شارع 

93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)265.

295I

FIDUSCAL

 LA RATIONNELLE DE

 TRAVAUX DE GENIE CIVIL

»»RATIOGEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 LA RATIONNELLE DE TRAVAUX

  »DE(GENIE(CIVIL »RATIOGEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
ميموزة و زنقة األقحوان حي الراحة 
تجزئة الهدى رقم 26 - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63975

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتوبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زاوية زنقة ميموزة و زنقة األقحوان)
 -  26 رقم) الهدى  تجزئة  الراحة  حي 
إلى) املغرب«) البيضاء) الدار  (20200
 10 رقم) (213 عمارة) الفرح  »عملية 
البيضاء)) الدار  (20220  -  2 الطابق)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768657.

296I

FICODEC SARL

 PNEUMATIQUE EL FAQYR
-P.E.F

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فا2 املغرب
 PNEUMATIQUE EL FAQYR
P.E.F- شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 
ب 15 تجزئة بيل اير طريق سيدي 

حرازم - 30000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PNEUMATIQUE EL FAQYR

.-P.E.F
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واصالح العجالت بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي):)قطعة ب)
15)تجزئة بيل اير طريق سيدي حرازم)

- 30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: يوسف) الفقير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  الفقير  السيد 
شارع البحر) (95 تجزئة الرياض رقم)
 30000 النرجس) املتوسط  االبيض 

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  الفقير  السيد 
شارع البحر) (95 تجزئة الرياض رقم)
 30000 النرجس) املتوسط  االبيض 

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (01 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)905.
297I

ائتمائية املحاسبة

LEADER TAMOUDA AUTO
إعالن متعدد القرارات

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،90000 ، 12 شبوط رقم
املغرب

 LEADER TAMOUDA AUTO
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 9 

أبريل - - تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18015

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)نونبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اإلقرار بوفاة السيد الطيب الوالنتي,)

حصة) املالك ل200) و شريك  مسير 

 12/09/2020 بتاريخ) وقع  والذي 

بتاريخ) العدلي  العقد  يبين  كما 

لورثته) وترك  (، (21/09/2020

إيمان) السيدة  (- (: ميراثه) لتحصيل 

الوالنتي،) زبيدة  السيدة  الوالنتي،)

السيد) السيد محمد كريم االيراري،)

والسيدة) العلوي،) مدغري  ياسين 
-)املوافقة على) رقية بن عبد الوهاب)

 (100( مائة) ملكية  نقل  (- اإلدارة)

زبيدة) السيدة  طرف  من  حصة 

السيدة) ابنتها  لصالح  كهبة  الوالنتي 

و) أربعة  ملكية  نقل  (- ليلى.) بوشتة 

تالثون))32()حصة من طرف السيدة)
لصالح) كهبة  الوهاب  عبد  بن  رقية 

ابنتها السيدة ايمان لوالنتي.-)تحديث)

النظام االسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
مايلي:)رأ2 املال.

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)التسيير.

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)التوقيع.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

28)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)3213.

298I

Sara(Facility(Invest(sarl

HAZNEOTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sara(Facility(Invest(sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour
 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc
HAZNEOTECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 126، 
تجزئة العرائ�سي 2و5، البساتين - 

50000 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAZNEOTECH
غرض الشركة بإيجاز):)1/)أشغال)

مختلفة)2/املتاجرة.
(،126 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- البساتين) 2و5،) العرائ�سي) تجزئة 

50000)مكنا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة شبا زهرة):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة شبا زهرة عنوانه)ا()126،)
البساتين) 2و5،) العرائ�سي) تجزئة 

50000)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شبا زهرة عنوانه)ا()126،)
البساتين) 2و5،) العرائ�سي) تجزئة 

50000)مكنا2 املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)782.
299I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté IMMOBILIERE IBDAE
BILAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté(IMMOBILIERE(IBDAE(BILAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم103، 
زنقة سبتة، حي الرياض، ويسالن - 

50080 مكنا2 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
القادر) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (167 خومان)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()
فاطمة الزيتي بتاريخ)01)فبراير)2021.
حسن خومان) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (166
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
فاطمة الزيتي بتاريخ)01)فبراير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1152.
300I

G.MAO.CCF

LEMZA HARDWARE TOOLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 22

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 LEMZA HARDWARE TOOLS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

15/2 درب صرغيني باب الخوخة  

فا2 رقم 15/2 درب صرغيني باب 

الخوخة  فا2 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEMZA HARDWARE TOOLS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة و البناء)+تصدير و)

استيراد+)بائع مواد البناء)بالتقسيط)
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)2/15 

درب صرغيني باب الخوخة))فا2 رقم)

الخوخة)) باب  صرغيني  درب  (2/15

فا2)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( املرابط) ( السيد حمزة)
زواغة)) حي  أ  بلوك  مكرر  (227 رقم)

العليا فا2)30000)فا2 املغرب.

السيد زكرياء))املرابط)))عنوانه)ا()
امحمدية)) ( بنيس) ( تجزئة) (32 رقم)

فا2) (30000 فا2) العليا  ( زواغة)

املغرب.

املرابط عنوانه)ا() ( السيد محمد)
محمدية)) ( بنيس) ( تجزئة) (32 رقم)

زواغة)))فا2)30000)فا2))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( املرابط) ( السيد حمزة)
زواغة)) حي  أ  بلوك  مكرر  (227 رقم)

العليا فا2)30000)فا2 املغرب
السيد زكرياء))املرابط)))عنوانه)ا()
امحمدية)) ( بنيس) ( تجزئة) (32 رقم)
فا2) (30000 فا2) العليا  ( زواغة)

املغرب
املرابط عنوانه)ا() ( السيد محمد)
محمدية)) ( بنيس) ( تجزئة) (32 رقم)

زواغة)))فا2)30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)977/21.
301I

ائتمائية املحاسبة

RENTOP CAR
إعالن متعدد القرارات

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،90000 ، 12 شبوط رقم
املغرب

RENTOP CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 9 
أبريل - - تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11701

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)نونبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اإلقرار بوفاة السيد الطيب الوالنتي,)
شريك و املالك ل2500)حصة والذي)
يبين) كما  (12/09/2020 بتاريخ) وقع 
 21/09/2020 بتاريخ) العدلي  العقد 
(: ميراثه) لتحصيل  لورثته  وترك  (،
السيدة) الوالنتي،) إيمان  السيدة  (-
كريم) محمد  السيد  الوالنتي،) زبيدة 
مدغري) ياسين  السيد  االيراري،)
عبد) بن  رقية  والسيدة  العلوي،)
خمسة) و  مائة  بيع ست  (- الوهاب.)
طرف) من  حصة  ()625( وعشرين)
السيدة زبيدة الوالنتي لصالح السيدة)
مائتين) ملكية  نقل  (- لوالنتي.) إيمان 

طرف) من  حصة  ()208( ثمانية) و 
السيدة رقية بن عبد الوهاب كهبة)
لصالح ابنتها السيدة ايمان لوالنتي.-)

تحديث النظام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 

مايلي:)رأ2 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
28)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)3211.

302I

Sara(Facility(Invest(sarl

TRANS RAYAN EL ARFAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sara(Facility(Invest(sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès
Maroc

 TRANS RAYAN EL ARFAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12، عمارة 

7، زنقة أكرا، املدينة الجديدة - 
50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RAYAN EL ARFAOUI
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
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(،12 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عمارة)7،)زنقة أكرا،)املدينة الجديدة)

- 50000)مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( السيدة الخنشوفي نائلة):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الخنشوفي نائلة عنوانه)ا()

توالل) تجزئة  (،2 قطاع) (،13 رقم)

50000)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الخنشوفي نائلة عنوانه)ا()

توالل) تجزئة  (،2 قطاع) (،13 رقم)

50000)مكنا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1150.

303I

CASHSALMI SARL-AU

CASHSALMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASHSALMI SARL-AU

 COMPLEXE AL MAJD

 2-RESIDENCE TADDART N°22

 LOCAL(N°4 LOT(AL(MAJD(AL

AWAMA ، 90080، طنجة املغرب

CASHSALMI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 COMPLEXE AL MAJD

 2-RESIDENCE(TADDART(N° 22

 LOCAL 4 LOT(AL(MAJD  AL

AWAMA 90080 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASHSALMI

غرض الشركة بإيجاز):)

التوسط في تحويل األموال.

االجتماعي) املقر  عنوان 

 COMPLEXE AL MAJD  :

 RESIDENCE TADDART N° 22-2

 LOCAL 2 LOT AL MAJD  AL

AWAMA 90080)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

سالمي) ( الواحد) عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

سالمي) الواحد  عبد  السيد 

 96 رقم) الزهور  شارع  عنوانه)ا()

العروي)62550)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سالمي) الواحد  عبد  السيد 

 96 رقم) الزهور  شارع  عنوانه)ا()

العروي)62550)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220025.

302I

sada(rimal(production(media

 sada rimal production

media
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

sada(rimal(production(media

 Hay(El(Ouahda(Av(Oubay

 Bnokaab(Nr.817 BIS ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

 sada(rimal(production(media

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Hay(El وعنوان مقرها االجتماعي

 Ouahda(Av(Oubay(Bnokaab

 Nr.817 BIS  - 70000 LAAYOUNE

.MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)نونبر)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

 conceptions( graphiques  

 et( impressions( tout( format( :

.numériques,(offset(et(autres

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)01)دجنبر)

2020)تحت رقم)5517.

305I

sofoget

MERIEM 13
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MERIEM 13 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

6 زنقة اليرموك مكتب ب 2 - 12000  

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22677
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 نونبر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بناني))) ( شكيب) )ة() تفويت السيد)
190)حصة اجتماعية من أصل)190 
محمد) ( )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
مروان))الهبيل بتاريخ)13)نونبر)2020.

تفويت السيد))ة())زهرة بناني)))50 
حصة اجتماعية من أصل)50)حصة)
مروان)) محمد  ( )ة() السيد) ( لفائدة)

الهبيل بتاريخ)13)نونبر)2020.
تفويت السيد))ة())مريم بناني)))50 
حصة اجتماعية من أصل)50)حصة)
مروان)) محمد  ( )ة() السيد) ( لفائدة)

الهبيل بتاريخ)13)نونبر)2020.
ياسمين بناني))) ( )ة() تفويت السيد)
 50 أصل) من  اجتماعية  حصة  (50
محمد) ( )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
مروان))الهبيل بتاريخ)13)نونبر)2020.
موالي حسن)) ( )ة() تفويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (330 قاسمي)
)ة()) السيد) ( 330)حصة لفائدة) أصل)
محمد مروان))الهبيل بتاريخ)13)نونبر)

.2020
تفويت السيد))ة())محمد))الغازي)
330)حصة اجتماعية من أصل)330 
محمد) ( )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
مروان))الهبيل بتاريخ)13)نونبر)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81221.
306I

sofoget

MERIEM 13
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
MERIEM 13  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

6 زنقة اليرموك مكتب ب 2   12000  

القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2020 نونبر) (13 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

قاسمي))موالي حسن))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81221.

307I

sofoget

KAABOUCH TRAV
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

KAABOUCH TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة، 

59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 2 - 12000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAABOUCH TRAV
أشغال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة و أعمال البناء.
عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة،)
شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59
  12000  -  2 العزيز رقم) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كعبوش خالد) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: خالد) كعبوش  ( السيد) (

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
كعبوش خالد عنوانه)ا() ( السيد)
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كعبوش خالد عنوانه)ا() ( السيد)
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81232.
308I

global(audit(partners

IYAD AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global(audit(partners
 Avenue(Hassan(II(rond(point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
IYAD AGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 شقة 18 - 

20030 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IYAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRO

:)العمليات) غرض الشركة بإيجاز)

تأجير) (، أشكالها) بجميع  الزراعية 

وتشغيل األرا�سي الزراعية)،)استيراد)

وتصدير املعدات واألدوات الزراعية.

59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  18 شقة) (6 الطابق) الزرقطوني 

20030)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بنجلون) علي  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنجلون  علي  ( السيد)

شارع قصر البديع رقم)11)لونشو حي)

الهناء)20210)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنجلون  علي  ( السيد)

شارع قصر البديع رقم)11)لونشو حي)

الهناء)20210)الدار البيضاء

)الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768785.

309I

sofoget

SERVICE CHLIKH
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

SERVICE CHLIKH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة، 

59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 2  - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE CHLIKH

:))بيع مواد) غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية الكيماويات والبذور

توزيع املنتجات الزراعية.

عنوان املقر االجتماعي):)القنيطرة،)

شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59

 12000  -   2 موالي عبد العزيز رقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: )مصطفى شليخ) السيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: مصطفى شليخ) ( السيد) (
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))مصطفى شليخ عنوانه)ا()
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))مصطفى شليخ عنوانه)ا()
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81233.
310I

FO CONSULTUNG SARL AU

ZANE FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

ZANE FASHION  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
2 الطابق الثاني 33 تجزئة السالم 
شارع عبد الكريم الخطابي تمارة - 

12000 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132183
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZANE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. FASHION

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالبس.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
السالم) تجزئة  (33 الثاني) الطابق  (2
(- تمارة) الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

12000)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: مهاجر) املهدي  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( السيدة صفاء)زيان):)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مهاجر  املهدي  ( السيد)
شارع الحسن) (225 عمارة) (15 شقة)

الثاني))10000)الرباط املغرب.
 11 السيدة صفاء)زيان عنوانه)ا()
 10170 زنقة أحمد الرفاعي سوي�سي)

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مهاجر  املهدي  ( السيد)
شارع الحسن) (225 عمارة) (15 شقة)

الثاني))10000)الرباط املغرب
عنوانه)ا() زيان  صفاء) السيدة 
شارع الحسن) (225 عمارة) (15 شقة)

الثاني))10170)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5065.

311I

FIDUCIAIRE

شركة ورديغة غرين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9  IMM. 13 RUE(DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC
شركة ورديغة غرين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 البناية 
الجديدة سيشاج  - 25000 خريبكة  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6827

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراير) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحسين) ( )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (250 برهموش)
)ة() السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)
غزالن))فاضل بتاريخ)05)فبراير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)02)مار2)

2021)تحت رقم)99/2021.

312I

FIJUCOM

3B FORM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIJUCOM
 BD LAHCEN OUIDDER 88

 BENJDIA ، 20160،
CASABLANCA MAROC

3B FORM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
الحرية ،الطابق 3 ، ش 5 ، بن 

جدية ، سيدي بليوط الدار البيضاء 
20120 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
291563

 05 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 3B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORM

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Formation,( Conseil,( Diagnostic

 et(Etude(en(qualité(sécurité(et(en

.environnement

10)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الحرية)،الطابق)3)،)ش)5)،)بن جدية)،)

 20120 سيدي بليوط الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سمير بنمو�سى):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنمو�سى  سمير  السيد 

 6 1206)شقة) تجزئة الوفاق العمارة)

إقامة الزيتون)12010)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنمو�سى  سمير  السيد 

 6 1206)شقة) تجزئة الوفاق العمارة)

إقامة الزيتون)12010)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

313I

مكتب املحاسبة

LAHLOU PROSPECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

LAHLOU PROSPECTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قريت 

واد بهت أيت سبيرن  - 15000 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAHLOU PROSPECTION

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)–)التنقيب عن املعادن.

قريت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 15000 (- ( سبيرن) أيت  بهت  واد 

الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحلو) بناصر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لحلو  بناصر  السيد 

 15000 ( قريت واد بهت أيت سبيرن)

الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لحلو  بناصر  السيد 

 15000 ( قريت واد بهت أيت سبيرن)

الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)51.

312I

socomif(sarl

 TRANS AROR EXPRESS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

socomif(sarl

زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 12005، القنيطرة املغرب

 TRANS AROR EXPRESS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

محمد العمراوي زنقة  معمورة رقم 

62 محل رقم  1 القنيطرة - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59277

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AROR EXPRESS SARL AU

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تقل) الذي  اآللية  البضائع  نقل 

.
ً
حمولته املعتمدة عن)15)طنا

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع محمد العمراوي زنقة))معمورة)

(- القنيطرة) (1 ( رقم) محل  (62 رقم)

12000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ارور) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: ارور) جميلة  السيدة  (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ارور  جميلة  السيدة 

166)مكرر شارع محمد ديوري شقة)
12000)القنيطرة) ( 18)القنيطرة) رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أرور) ياسين  محمد  السيد 
أفكا) (2 رقم) (273 زنقة) عنوانه)ا()

القنيطرة)12000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81376.

315I

AOUSSERD ENGENIIRING

MAHI PROMENADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AOUSSERD ENGENIIRING

حي املسيرة 3 شارع عبد الرحيم بو 

عبيد الرقم 91 الداخلة ، 73000، 

الداخلة املغرب

MAHI PROMENADE    شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة الدشيرة الرقم -57الداخلة - 

73000 الداخلة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 غشت) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAHI اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)

.   PROMENADE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي البري.

عنوان املقر االجتماعي):)حي السالم)

(- -57الداخلة) الرقم) الدشيرة  زنقة 

73000)الداخلة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اللطفة مراد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 1 بقيمة) (1 (: السيد اللطفة مراد)

درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مراد  اللطفة  السيد 

الرقم) الدشيرة  زنقة  السالم  حي 

-57الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مراد  اللطفة  السيد 

الرقم) الدشيرة  زنقة  السالم  حي 

-57الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

غشت)2019)تحت رقم)906/2019.

316I

socomif(sarl

GIUCALEX TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif(sarl

زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 12005، القنيطرة املغرب

GIUCALEX TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي تجزئة ولد مطاع سكتور 3 
رقم 187 تمارة - 1111 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132167

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GIUCALEX TRANSPORT
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تقل) الذي  اآللية  البضائع  نقل 

.
ً
حمولته املعتمدة عن)15)طنا

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 السفلي تجزئة ولد مطاع سكتور)
رقم)187)تمارة)-)1111)تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  GIUSEPPE GIAMONA : السيد)
200)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 CARLO GALLO :  200 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 ALEX GALLO :  200 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 GIUSEPPE GIAMONA : السيد)
200)حصة بقيمة)100)درهم.

 CARLO GALLO : 200 السيد)
حصة بقيمة)100)درهم.

 ALEX GALLO : 200 السيد)
حصة بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 GIUSEPPE GIAMONA السيد)
محمد) و  معمورة  زاوية  عنوانه)ا()
 12000 القنيطرة) (8 رقم) عبدو 

القنيطرة املغرب.

 CARLO GALLO السيد)
57)زنقة مصطفى الرافعي) عنوانه)ا()
 12000 القنيطرة) (32 شقة) (1 عمارة)

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() (ALEX GALLO السيد)
 VILLANOVA D’ASTI CAVOUR
 LIBERO AUTISTA ITALIE 11111

فيلنوفا إيطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 GIUSEPPE GIAMONA السيد)
محمد) و  معمورة  زاوية  عنوانه)ا()
 12000 القنيطرة) (8 رقم) عبدو 

القنيطرة املغرب
 CARLO GALLO السيد)
57)زنقة مصطفى الرافعي) عنوانه)ا()
 12000 القنيطرة) (32 شقة) (1 عمارة)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)388.

317I

VISION AUDIT

 SOCIETE IMMOBILIERE
T.A.H-BATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE

T.A.H-BATI  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 210 شارع 
الزرقطوني اقامة حماد الرقم 1 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.219937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 يناير) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ادريس) )ة() السيد) تفويت 

250)حصة اجتماعية من) العمراوي)

)ة() السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

زهير))نواري بتاريخ)12)يناير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769020.

318I

الفالح لالشغال

الفالح لالشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفالح لالشغال

25 الطابق االول بلوك أ حي الداخلة 

، 25000، خريبكة املغرب

الفالح لالشغال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  25 

الطابق االول بلوك أ بوجنيبة  - 

25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

الفالح) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

لالشغال.

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االجور و أشغال البناء.

 25 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( بوجنيبة) أ  بلوك  االول  الطابق 

25000)خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز الفالح عنوانه)ا()دوار)

خريبكة) (25000 ( الكفاف) املشاهرة 

املغرب.

عنوانه)ا() الراوي  محمد  السيد 

 25000 ( الكفاف) املشاهرة  دوار 

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز الفالح عنوانه)ا()دوار)

خريبكة) (25000 ( الكفاف) املشاهرة 

املغرب

عنوانه)ا() الراوي  محمد  السيد 

 25000 ( الكفاف) املشاهرة  دوار 

خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2021)تحت رقم)69.

319I

MELIUS CONSULTING

CRM4YOU- SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 29 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزا2 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

CRM4YOU- SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7، زنقة 

سبتة ، إقامة رامي ، الطابق 2، 

مكتب رقم 8 ، املستشفيات -  

20360  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRM2YOU- SARL

(، مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

،)مستشار) ،)مصمم كمبيوتر) محلل)

في التسيير.
زنقة) (،7 (: عنوان املقر االجتماعي)

سبتة)،)إقامة رامي)،)الطابق)2،)مكتب)
رقم)8)،)املستشفيات)-))20360))الدار)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 FIDE CONSULTING الشركة)

بقيمة) حصة  (SARL-AU :  1.200

100)درهم للحصة).

 MANUREVA PROJECT(الشركة

SAS :  800)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 FIDE CONSULTING الشركة)
SARL-AU)عنوانه)ا()7،)زنقة سبتة)،)

إقامة رامي)،)الطابق)2،)مكتب رقم)8 

،)املستشفيات)20360)الدار البيضاء))

املغرب.

 MANUREVA PROJECT(الشركة

سانت) شارع  (18 عنوانه)ا() (SAS

ماركاريت)69110)ليون فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الدباغ  خالد  السيد 
شقة) (، جلجل) ابن  زنقة  (، (110

حي) (، بدر) اقامة  (،02 الطابق) (، (2

البيضاء) الدار  (20360 املستشفيات)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768537.

320I

AGAFISCO

ELECTRO WAVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGAFISCO

رقم 350 شارع موالي اسماعيل 

حي النهضة اكادير ، 80030، اكادير 

املغرب

ELECTRO WAVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

212 شارع النهضة دوار بن الشيخ 

التمسية ايت ملول  - 86602 ايت 

ملول  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

بن) دوار  النهضة  شارع  (212 »رقم)

الشيخ التمسية ايت ملول))-)86602 

ايت ملول))املغرب«)إلى)»رقم)33)شارع)

تمديد) بوجدور  بلوك  زكرياء) احمد 

أكادير)) (80000 (- أكادير) الداخلة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2021)تحت رقم)528.

321I

Gescompte

STE:ODATA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Gescompte

  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca(Maroc

STE:ODATA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 230 
شارع براهيم الروداني الطابق 2 

رقم 8 الدار البيضاء - 20050 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.376207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 يناير) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
إقبال))) محمد  )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (160 النخلة) مول 
)السيد) 500)حصة لفائدة) من أصل)
يناير) (06 بتاريخ) بركات  ر�سى  )ة()

.2021
هشام) ( أنس) )ة() السيد) تفويت 
170)حصة اجتماعية من أصل)500 
حصة لفائدة))السيد))ة()ر�سى بركات)

بتاريخ)06)يناير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)762367.
322I

CCE SERVICES

ابن بطوطة  ترافل  تور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CCE SERVICES
حي القد2 رقم 18 شارع جدة ، 

28820، املحمدية املغرب
ابن بطوطة  ترافل  تور  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
الجيش امللكي وزنقة الزا2 عمارة 

فضاء املكتب  ايدن الطابق الثالت  
مكتب رقم 13  - 28800 املحمدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22929

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 22)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ترافل)) ( الشريك الوحيد ابن بطوطة)

100.000)درهم) )مبلغ رأسمالها) ( تور)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع)

عمارة) الزا2  وزنقة  امللكي  الجيش 

ايدن الطابق الثالت)) ( املكتب) فضاء)

املحمدية) (28800  -   13 مكتب رقم)

خسائر) زيادة  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة وعجزها عن االستمرار.

زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الزا2) وزنقة  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق) ايدن  ( املكتب) عمارة فضاء)

 28800  -   13 رقم) مكتب  ( الثالت)

املحمدية املغرب.)

و عين:

غالي و عنوانه)ا() ( امال) السيد)ة()

وزنقة) امللكي  الجيش  شارع  زاوية 

ايدن) ( املكتب) فضاء) عمارة  الزا2 

  13 رقم) مكتب  ( الثالت) الطابق 

كمصفي) املغرب  املحمدية  (28800

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)592.

323I

com-gestion

OMDOTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

com-gestion

شارع محمد أمزيان رقم 2/20 ، 

93000، تطوان املغرب

OMDOTRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تطوان 

شارع أبو العبا2 السبتي رقم 12. - 

93000 تطوان املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMDOTRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.)

تطوان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  .12 شارع أبو العبا2 السبتي رقم)

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر التوزاني حبيبي):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حبيبي) التوزاني  عمر  السيد 

فران) البلد  حارة  تطوان  عنوانه)ا()

تطوان) (93000  ..36 رقم) املسلس 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حبيبي) التوزاني  عمر  السيد 

فران) البلد  حارة  تطوان  عنوانه)ا()

تطوان) (93000  .36 رقم) املسلس 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0229.

322I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 KOSIO ( شركة كوزيو مك(

MEK sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA »B«

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 KOSIO MEK ) شركة كوزيو مك(

sarl(au  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 3 رقم 

12 حي حسن بنو نوامان  مكنا2  

50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))شركة)

. KOSIO(MEK(sarl(au()(كوزيو مك

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او انشاءات))مقاول(

تجارة)

الصرف الصحي و خطوط انابيب)

املياه))مقاول البناء)او الصيانة().

 3 زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)12)حي حسن بنو نوامان))مكنا2))

50000)مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( اللطيف) عبد  البرش  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطيف)) عبد  البرش  السيد 
12)حي حسن) رقم) (3 زنقة) عنوانه)ا()

بنو نوامان))50000)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف)) عبد  البرش  السيد 
12)حي حسن) رقم) (3 زنقة) عنوانه)ا()

بنو نوامان))50000)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1085.
325I

CABINET BEN MOKHTAR

HR TALENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

HR TALENTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
 ،NORDAMI األعمال نوردامي

القطعة 23 أ الطابق 1 املكتب رقم 
110 - 111 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62883
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 28)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  HR TALENTS الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)
األعمال) مركز  اإلجتماعي  مقرها 
 23 القطعة) (،NORDAMI نوردامي)

 111  -  110 املكتب رقم) (1 أ الطابق)
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000  -

الحل املبكر للشركة.
مركز) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(،NORDAMI نوردامي) األعمال 
املكتب رقم) (1 أ الطابق) (23 القطعة)
110 - 111 - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:
دوكلوزو و) ( ( كريستوف) السيد)ة()
26)زنقة غاردينا لبوستول)) عنوانه)ا()
92150)سوريسنيس فرنسا كمصفي)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220021.

326I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 BOULANGERIE PATISSERIE
)LA RUCHE »BPR« (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 BOULANGERIE PATISSERIE LA

RUCHE »BPR« )SARL( شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
طارق رقم 82 بوفكران  50100 

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52261
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



6253 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BOULANGERIE PATISSERIE LA

.(RUCHE(»BPR«()SARL

مخبزة)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

( boulangerie()exploitant(de

 pâtisserie( )marchand( de

.menue(((en(détail

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 50100 ( بوفكران) (82 رقم) طارق 

مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كاوزي موالي هشام):))350 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد كاوزي حبيب):))350)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: كاوزي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

150)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 150 ( (: صفاء) مجالل  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هشام) موالي  كاوزي  السيد 

)مرجان) (6 78)شقة) عنوانه)ا()عمارة)

 50000 ( مكنا2) االول  الشطر  (1

مكنا2 املغرب).

عنوانه)ا() حبيب  كاوزي  السيد 
مكنا2) املنصور  تجزئة  (856 رقم)

50000)مكنا2 املغرب.

كاوزي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

الطابق) (5 260-258)شقة) عنوانه)ا()

 50000 مكنا2) (3 الشهدية) الثاني 

مكنا2 املغرب.

عنوانه)ا() السيدة مجالل صفاء)
مكنا2) املنصور  تجزئة  (856 رقم)

50000)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد مجالل اسامة)

مكنا2) املنصور  تجزئة  (856 رقم)

50000)مكنا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1082.

327I

CHAMS CONSULTING

MINAMI MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CHAMS CONSULTING

 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

  ETAGE(N°15 AL(MASSAR

 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

  MINAMI MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29 

شارع توارك القصبة  - 20000 

مراكش املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.71621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- ( القصبة) توارك  شارع  (29 »رقم)

20000)مراكش املغرب)»)إلى)»الطابق)

A.L.E.M-120)الغول) االر�سي))تجزئة)

مراكش)) (20000 (- ( جليز) املنارة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)2568.

328I

HISSABAT CONSEIL

MS7
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL

 RUE(MOHAMED(SMIHA ، 77

20080، CASABLANCA(MAROC

MS7 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 8 البيضاء  - 

20080  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

291375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.MS7(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستقبال واإلرشاد.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتماعي)

(-( 8)البيضاء) محمد سميحة الطابق)

20080))الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

املريني) العمراني  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املريني) العمراني  محمد  السيد 

ساحة القادسية طابق) (2 عنوانه)ا()

  20080 البيضاء) الدار  (6 شقة) (02

الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املريني) العمراني  محمد  السيد 

ساحة القادسية طابق) (2 عنوانه)ا()

  20080 البيضاء) الدار  (6 شقة) (02

الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

329I

CABINET BEN MOKHTAR

YIANNCO EXPORT
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

YIANNCO EXPORT »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  العنوان 

سابقا : 111 شارع ولي العهد رقم 3 - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6725

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أكتوبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مالءمة النظام القانوني مع مضامين)

القانون)95-17

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

شركة) إلى  القانوني  الشكل  تحويل 

دون خلق) املشتركة  املسؤولية  ذات 

الحفاظ) و  جديد  معنوي  شخص 

نفس) الهدف االجتماعي،) على نفس 

االجتماعي،) املقر  نفس  التسمية،)

نفس املدة و نفس رأسمال.)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

و) الوحيد  املدير  تعيين  مدة  نهاية 

مدقق الحسابات
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد جون مارك ياني و السيد)
أنطوني نيكوال2 ياني كمسيرين ملدة)

غير محدودة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
املنطقة) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
 1 الصناعية طريق تطوان املمر رقم)

القطعة)19)مكرر الطابق األر�سي
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد قانون أسا�سي جديد
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
إقرار بالتحول النهائي إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم جميع البنود:)الذي ينص)

على مايلي:)لم تتغير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220022.
330I

FO CONSULTUNG SARL AU

ZAMBUK INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

ZAMBUK INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
اللة هنو شارع لكزا الرباط - 10030 

الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85095

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)شتنبر)2019)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»10)زنقة اللة هنو شارع لكزا الرباط)
»محج) إلى) الرباط املغرب«) (10030  -
عمارة)) التين  شارع  املركز  الرياض 
حي) املكاتب() مركز  الرياض  )محج 

الرياض)-)10100)الرباط))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (01 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تحت رقم)2191.

331I

CABINET BAHMAD

LIBERTE BUS
شركة املساهمة

قفل التصفية

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، 

20000، مراكش املغرب

LIBERTE BUS شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5  زنقة 

سوريا عمارة الرشادي جليز  - 

20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6687

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

LIBERTE BUS)شركة املساهمة مبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

سوريا) زنقة  ( (5 اإلجتماعي) مقرها 

 20000 (- ( جليز) الرشادي  عمارة 

مراكش املغرب نتيجة لقرار الشركاء.

و عين:

الرشادي) ( ( محمد) السيد)ة()

فيال) القادسية  زنقة  عنوانه)ا() و 

 20000 ( الشتوي) الحي  الرشادي 

مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زنقة) ( (5 وفي) (2020 31)دجنبر) بتاريخ)

(- ( جليز) الرشادي  عمارة  سوريا 

20000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121306.

332I

2AIN GROUPE COMPTA

STE FERASS 2016

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE(FERASS 2016 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كرلج 

حي صوطا رقم 52 سوق السبت - 

23552 سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FERASS 2016

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

+مطعم.

كرلج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- السبت) سوق  (52 رقم) حي صوطا 

23552)سوق السبت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( يوسف) كريكاح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كريكاح يوسف))عنوانه)ا()
بني مالل) (62 2)رقم) حي الهدى بلوك)

23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريكاح يوسف))عنوانه)ا()
بني مالل) (62 2)رقم) حي الهدى بلوك)

23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)26)فبراير)

2021)تحت رقم)136.

333I

2AIN GROUPE COMPTA

STE ARDALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE ARDALU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

بوتشتا اوالد يوسف - 233350 

قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARDALU
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االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)+االليمنيوم.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 233350 (- يوسف) اوالد  بوتشتا 

قصبة تادلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسام الفرساوي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الفرساوي) حسام  السيد 

تجزئة عين اسردون بلوك) عنوانه)ا()
15))رقم)22   23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الفرساوي) حسام  السيد 

تجزئة عين اسردون بلوك) عنوانه)ا()
15))رقم)22   23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)23)فبراير)

2021)تحت رقم)22.

332I

FISCAL ETUDE MAROC

HN HEALTHY NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCAL ETUDE MAROC

 Rue(Soumaya(Imm(N°82, 4ème

 etage(App 16 Quartier(Palmier ،

20500، CASABLANCA(MAROC

HN HEALTHY NATURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية عمارة 82 الطابق الرابع 

الشقة رقم 16 حي پامليي - 20520 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEALTHY NATURE

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

االستهالكية

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرابع) الطابق  (82 عمارة) سومية 

 20520 (- پامليي) حي  (16 الشقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد منصف خمليش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منصف خمليش عنوانه)ا()

إقامة البحيرة عمارة)11)طابق)1)رقم)

الدارالبيضاء) (20280 الشق) عين  (8

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد منصف خمليش عنوانه)ا()

إقامة البحيرة عمارة)11)طابق)1)رقم)

الدارالبيضاء) (20280 الشق) عين  (8

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768815.

335I

FISCAL ETUDE MAROC

IDEANCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCAL ETUDE MAROC

 Rue(Soumaya(Imm(N°82, 4ème

 etage(App 16 Quartier(Palmier ،

20500، CASABLANCA(MAROC

IDEANCY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مر2 السلطان الطابق الثاني الشقة 
رقم 3 - 20130 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IDEANCY

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
رقمية.

26)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)

مر2 السلطان الطابق الثاني الشقة)
رقم)3 - 20130)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الزواوي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عثمان حراق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الزواوي عنوانه)ا() السيد هشام 

حي) (2 إقامة النعيم الشقة) (9 عمارة)

األدارسة))30020)فا2 املغرب.

عنوانه)ا() حراق  عثمان  السيد 

18)تجزئة النخيل طريق عين السمن)

30020)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزواوي عنوانه)ا() السيد هشام 

حي) (2 إقامة النعيم الشقة) (9 عمارة)

األدارسة)30020)فا2 املغرب

عنوانه)ا() حراق  عثمان  السيد 

18)تجزئة النخيل طريق عين السمن)

30020)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768812.

336I

FIDUCIAIRE HAMDELS

INVEST CAPITAL BRIDGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

INVEST 500.000 BRIDGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الزرقاء 
117 زنقة ابن منير الطابق االول 

الشقة رقم 2 الدار البيضاء - 

20000  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST 500.000 BRIDGE
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غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

االستشارية.

الزرقاء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االول) الطابق  منير  ابن  زنقة  (117

الشقة رقم)2)الدار البيضاء)-)20000  

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MIMOUNA CAPITAL الشركة)

بقيمة) حصة  (SARL AU :  2.250

100)درهم للحصة).

 AFRICA MED INVEST الشركة)

بقيمة) حصة  (SARL AU :  1.250

100)درهم للحصة).

 NEWPORT INVEST الشركة)

 100 بقيمة) حصة  (SARL :  1.300

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MIMOUNA 500.000 الشركة)

شارع) (15 عنوانه)ا() (SARL AU

عند ابيمو اغدال) (2 االبطال الشقة)
رياض))AR)الرباط املغرب.

 NEWPORT INVEST الشركة)

 96 فاطمة) تجزئة  عنوانه)ا() (SARL

تقاطع جبل تادغين و زنقة خرزوزة)

 CSA الحسني) حي  السالم  حي  (21

الدارالبيضاء)املغرب.

 AFRICA MED INVEST الشركة)

انفا) شارع  (18 عنوانه)ا() (SARL AU

الدارالبيضاء) (CSA االول) الطابق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنعمر  ادريس  السيد 
86)زنقة وليلي لونك شون حي السالم)

الدارالبيضاء) (CSA الدارالبيضاء)

املغرب

عنوانه)ا() زياد  الخاليدي  السيد 
وارياغل) بني  زنقة  (12 فيال)

سويسيالرباط)AR)الرباط املغرب

الهواري) سعيد  محمد  السيد 

نو2) ( زنقة) ( (20 عنوانه)ا()

 FERME  8 الشقة) الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء) (BRETONNE  CSA

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767216.

337I

FISCAL ETUDE MAROC

ENNAJMAINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCAL ETUDE MAROC

 Rue(Soumaya(Imm(N°82, 4ème

 etage(App 16 Quartier(Palmier ،

20500، CASABLANCA(MAROC

ENNAJMAINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 

محج اللة ياقوت زاوية مصطفى 

املعاني رقم 39 الطابق 1 - 20610 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.386631

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العناية)) ( عادل) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()نبيل)

طريبيز بتاريخ)22)فبراير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768817.

338I

AUVERGNE SERVICE

AUVERGNE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUVERGNE SERVICE
 LOT ANNOUR GR E IMM N°89

 NIVEAU 3 SIDI(OTHMANE،
20700، CASABLANCA(MAROC
AUVERGNE SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النور 

مجموعة اوه رقم 89  البيضاء 
سيدي عثمان 20700 البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.277279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2018)تقرر حل) 09)شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (AUVERGNE SERVICES
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي النور مجموعة)
البيضاء)سيدي عثمان) ( (89 اوه رقم)
(: نتيجة ل) املغرب  البيضاء) (20700

وفاة املسير.
و حدد مقر التصفية ب حي النور)
مجموعة اوه رقم)89)البيضاء)سيدي)

عثمان)20700)البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) حبان  ( فاطمة) السيد)ة()
بوعزة) دار  اعرابة  دوار  عنوانه)ا()
21250)البيضاء)املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
سيدي) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)
عثمان حي النور مجموعة اوه رقم)89 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767163.

320I

AUVERGNE GARDIENNAGE PRIVE

 AUVERGNE GARDIENNAGE

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AUVERGNE GARDIENNAGE

PRIVE

 LOT ANNOUR GR E IMM N°89

 NIVEAU 3 SIDI(OTHMANE،

20700، CASABLANCA(MAROC

 AUVERGNE GARDIENNAGE

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  حي النور 

مجموعة اوه رقم 89  البيضاء 

سيدي عثمان 20700  البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.252259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2018 أكتوبر) (15 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 AUVERGNE GARDIENNAGE

 500.000 رأسمالها) مبلغ  ( (PRIVE

حي) ( درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

النور مجموعة اوه رقم)89))البيضاء)

البيضاء) ( (20700 عثمان) سيدي 

املغرب نتيجة ل):)وفاة املسير.

و حدد مقر التصفية ب))حي النور)

مجموعة اوه رقم)89)البيضاء)سيدي)

عثمان)20700)البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) حبان  ( ( فاطمة) السيد)ة()

بوعزة) دار  اعرابة  دوار  عنوانه)ا()

21250)البيضاء)املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):))

حي النور مجموعة اوه رقم)89)سيدي)

عثمان البيضاء
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)762132.

321I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE ETABLISSEMENT

ABOUILIASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE ETABLISSEMENT

ABOUILIASS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 

امداحن بزو ازيالل - - ازيالل املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.381

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)أكتوبر)2021

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)SANS)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بازيالل)

2021)تحت رقم)000.

322I

ficogedek(sarl(au

IFRANE BETON 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

IFRANE BETON SARL.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 2 
اقامة عزيز 1 الطابق الثاني شقة 
15 تجزئة اليسر سيدي بوزكري - 

50050 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IFRANE BETON SARL.AU
بإيجاز) الشركة  غرض 
القابلة) الخرسانة  صنع  (:
بيع) العامة،) لالستعمال،االسغال 

مواد البناء.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق الثاني شقة) (1 اقامة عزيز) (2
(- بوزكري) سيدي  اليسر  تجزئة  (15

50050)مكنا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لعرج) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد لعرج عنوانه)ا()202 

االطلس)2)أحداف)).)أزرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لعرج  محمد  السيد 
202)االطلس)2)أحداف)).)ازرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1052.

326I

ficogedek(sarl(au

PHYTO SMAALA 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

 PHYTO SMAALA SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الحديقة رقم 28 رياض توالل  - 

50050 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHYTO SMAALA SARL.AU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات الصحة النباتية بالتقسيط،)

بيع منتجات الفالحة بالتقسيط.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( توالل) رياض  (28 رقم) الحديقة 

50050)مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العطاري) وليد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العطاري  وليد  السيد 

28)رياض توالل)) اقامة الحديقة رقم)

50050)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() العطاري  وليد  السيد 

28)رياض توالل)) اقامة الحديقة رقم)

50050)مكنا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1052.

328I

IZDIHAR CONSEIL

سيتيكس إموبيليي
إعالن متعدد القرارات

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech(Maroc

سيتيكس إموبيليي »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ستيكس 

   CITEX IMMOBILIER  إموبيليي

حي املسيرة 21، القسمة 93 عمارة 

أ الرقم 36  20000 مراكش  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87169

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)تفويت جميع حصص السادة:)

سفيان) أحمد)102حصة(،) سفيان 

وسفيان) إسماعيل)16حصة(،)

سفيان) لفائدة  يوسف)82حصة()

ياسمين)100حصة()وسفيان إدريس)

)100حصة(.
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رأسمال الشركة ب)80000)درهم)
من)20000)درهم إلى)100000)درهم)
نقدا بخلق)800)حصص جدد مقابل)
بين) لكل حصة مقسمة  درهم  (100

الشركاء)الجدد بالتساوي.)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل مقر الشركة إلى:)أبواب)
 18 الشقة) (188 عمارة) مراكش2)

مراكش)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إدريس مسيرا) السيد سفيان  تعيين 
للشركة بعد إستقالة السيد سفيان)
إسماعيل من منصبه كمسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
عمارة) :أبواب مراكش2) مقر الشركة)

188)الشقة)18)مراكش)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
 100000 مايلي:)رأسمال الشركة هو)
بالتساوي) درهم مقسم بين الشركاء)
سفيان) الشركاء:السيد  حصص  (,
ياسمين) حصة سفيان  (500 إدريس)

500)حصة)
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
إدريس) السيد سفيان  تعيين  مايلي:)

مسيرا للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121113.

350I

SOFINACTE

FOESEC SURVEILLANCE
إعالن متعدد القرارات

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
FOESEC SURVEILLANCE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 2 

عمارة 81 باب الغول ظهر املهراز - 

30000 فا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.50113

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إقالة املسير الحمومي محفوظ

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص) (:2 بند رقم بند رقم)

اإلجتماعي) املقر  تحويل  مايلي:) على 

للشركة ليصير بفا2،)الطابق الثاني)

إقامة األفق زنقة) (37 عمارة) (21 رقم)

عبد الواحد املراك�سي.))

الذي ينص) (:15 بند رقم بند رقم)

في) جدد  مسير  تعيين  مايلي:) على 

شخص السيد الحمومي خالد وذلك)

ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1018.

351I

FISCAL ETUDE MAROC

ENNAJMAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FISCAL ETUDE MAROC

 Rue(Soumaya(Imm(N°82, 4ème

 etage(App 16 Quartier(Palmier ،

20500، CASABLANCA(MAROC

ENNAJMAINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 61 

محج اللة ياقوت زاوية مصطفى 

املعاني رقم 39 الطابق 1 - 20610 

الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.386631

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

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 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768817.

352I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE TOUF TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE TOUF TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تمردولت فركلة العليا  - 52600 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUF TRAV
غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة.
-)االستغالل الفالحي.

-)النظافة..
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 52600 (- ( العليا) فركلة  تمردولت 

تنجداد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: توفيق) دادي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() توفيق  دادي  السيد 
تنجداد) (52600 ( قصر ايت بن عمر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() توفيق  دادي  السيد 
تنجداد) (52600 ( قصر ايت بن عمر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)229.

352I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE ZADOUK TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE ZADOUK TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تغفرت فركلة السفلى - 52600 

تنجداد املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ZADOUK TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 52600 (- السفلى) فركلة  تغفرت 

تنجداد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) زدوق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  زدوق  السيد 
قصر تغفرت))52600)تنجداد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  زدوق  السيد 
قصر تغفرت))52600)تنجداد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)256.

356I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE SUD EST SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 
تنجداد املغرب

STE SUD EST SAHARA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تمقيت اغبالو انكردو2 - 52600 
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUD EST SAHARA
غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة.
-)كراء)املعدات).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 52600 (- انكردو2) اغبالو  تمقيت 

تنجداد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بردي ميلود):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ميلود  بردي  السيد 
انكردو2)) اغبالو  تميوست  قصر 

52600)تنجداد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ميلود  بردي  السيد 
انكردو2)) اغبالو  تميوست  قصر 

52600)تنجداد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)192.

357I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE 2M PETROIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE 2M(PETROIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

بن عمر فركلة السفلى - 52600 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.2M PETROIL

غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة)

-)تلفيف السلع).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايت بن عمر فركلة السفلى)-)52600 

تنجداد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد معكون مصطفى)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى)) معكون  السيد 

عنوانه)ا()قصر ايت بن عمر)52600 

تنجداد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى)) معكون  السيد 

عنوانه)ا()قصر ايت بن عمر)52600 

تنجداد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)182.

359I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE BOUASSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE BOUASSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 

ملعب  - 52600 تنجداد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12101

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مار2) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بعمي)) عائشة  )ة() السيد) تفويت 

128)حصة اجتماعية من أصل)128 

الطيب) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بوع�سى بتاريخ)02)مار2)2021.

الجياللي)) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (128 بوعصا)

)ة() السيد) ( 128)حصة لفائدة) أصل)

مار2) (02 بتاريخ) بوع�سى  ( الطيب)

.2021
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البويعقوبي)) )ة() السيد) تفويت 

منية))202)حصة اجتماعية من أصل)

702)حصة لفائدة))السيد))ة()الطيب))

بوع�سى بتاريخ)02)مار2)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 02 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)122.

361I

FIL CONSEIL

OUNAY TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 50000، مكنا2 املغرب

OUNAY TEXTILE      شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

29 ولجة املزاني تواركة  مكنا2 - 

50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.     OUNAY TEXTILE

غرض الشركة بإيجاز):)-))الخياطة

-)متاجرة

 29 رقم) (: .عنوان املقر االجتماعي)

ولجة املزاني تواركة))مكنا2)-)50000 

مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( لخليفي) القادر  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لخليفي)) القادر  عبد  السيد 
 02 شقة) باء) (16 عمارة) عنوانه)ا()
 50000 مكنا2) الف  (02 املنصور)

مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لخليفي)) القادر  عبد  السيد 
 02 شقة) باء) (16 عمارة) عنوانه)ا()
 50000 مكنا2) الف  (02 املنصور)

مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1222.
363I

ZACAPA SOLERA

ZACAPA SOLERA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZACAPA SOLERA
265، شارع الزرقطوني الطابق 9 
الرقم 92 ، 20016، الدار البيضاء 

املغرب
ZACAPA SOLERA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني، الطابق التاسع، 
الرقم 92، الدارالبيضاء - 20160 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

290191
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZACAPA SOLERA

البناء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أو) البيع  قصد  العقاري  االنعاش 

اإليجار؛

أو غير) مبنية  أرا�سي  أي  شراء) (•

مبنية وكذا أي ملكية عقارية؛

العقارية،) املمتلكات  تحويل  (•

أو) بالقطعة  بامللكية املشتركة  بيعها 

الوحدة؛

•)شراء)العقارات ألغراض اإليجار)

؛

إدارة أألصول العقارية و املالية) (•

للحساب الخاص ولحساب الغير؛

وكيل) وأنشطة  العقارات  إدارة  (•

اتحاد املالكين)؛

دراسات) استشارة،) عملية  كل  (•

الحصول،) قصد  خدمات  وتقديم 

العقارية،) املمتلكات  وتفويت  تدبير 
أخرى) عملية  أي  عامة  وبصفة 

وتقديم) الدراسة  لالستشارة،)

الخدمات؛

عناصر) البناء،) مواد  استيراد  (•

أي) عامة  وبصفة  واألثاث،) الديكور 

عملية استيراد وتصدير؛

اإلدارة الفندقية وإدارة الشقق) (•

الفندقية)؛

•)كافة املعامالت التجارية،)املالية،)

التي) املنقولة والعقارية  (، الصناعية)

أو) مباشر  بشكل  ترتبط  أن  يمكن 

أو أي) غير مباشر بموضوع الشركة،)

موضوع مشابه أو متصل).

•)مشاركة الشركة بأي وسيلة))في)

أو) مؤسسة  أو شركات  مقاوالت  أي 

بموضوع) تتعلق  أن  يمكن  ستأسس 

خاصة عن طريق تأسيس) الشركة،)

تضامن،) االسهام،) جديدة،) شركات 
حقوق) أو  صكوك  شراء) أو  اكتتاب 

أو) االتحاد  االندماج،) الشركات،)

الشراكة باملساهمة))أو بكراء)التسيير.

(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التاسع،) الطابق  الزرقطوني،) شارع 
 20160 (- الدارالبيضاء) (،92 الرقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ANFA INVEST الشركة)
GESTION :  500)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
السيد شكيب زعري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 ANFA INVEST الشركة)
زنقة) (،10 عنوانه)ا() (GESTION
  11 رقم) (6 مو�سى ابن نصير الطابق)

20160)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() زعري  شكي  السيد 
سيدي) (69 رقم) (1 الكولين) تجزئة 
البيضاء) الدار  (20270 ( معروف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() معنينو  هشام  السيد 
(،2 املنار) اقامة  الرازي،) زنقة  (،12
الشقة)10،)حي النخيل)20160)الدار)

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() الجمالي  ياسين  السيد 
الحيكم،) توفيق  زنقة  (،18 رقم)
الدار) (20160 الساد2) الطابق 

البيضاء)املغرب
(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
365I

CABINET BAHMAD

DIGIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
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ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 
20000، مراكش املغرب

DIGIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
األمير عبد هللا، إقامة ياسمين، 

  B، الطابق الخامس، شقة ،F السلم
40000 - مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.66215
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 يناير) (31 في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  (DIGIM حل)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
عبد) األمير  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
(،F السلم) ياسمين،) إقامة  هللا،)
 B،((-(40000(الطابق الخامس،)شقة
مراكش املغرب نتيجة لقرار الشريك)

الوحيد).
و عين:

السيد)ة()مهدي)))ابن خياط زكاري)
 05 ب شقة) (03 عمارة) عنوانه)ا() و 
النخيل)03)النخيل الشمالي))20000 
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2020 دجنبر) (31 بتاريخ)
األمير عبد هللا،)إقامة ياسمين،)السلم)
 B،( ( - شقة) الخامس،) الطابق  (،F

20000)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121305.
366I

y.o.r.comptabilite

الهواري حماد
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

الهواري حماد
 25 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
دجنبر)2020)أعطى السيد)ة())حماد)
الهواري الحامل))ة()للبطاقة الوطنية)
بالسجل) املسجل  (C26228 ( ( رقم)

التجارية) باملحكمة  (19732 التجاري)

لألصل) الحر  التسيير  حق  بفا2 

الخراشفين) ب  الكائن  التجاري 

املدينة) العواد  سيدي  باب  (7 رقم)

 7 رقم) الخراشفين  فا2  القديمة 

القديمة) املدينة  العواد  باب سيدي 

فا2)30000)فا2 املغرب للسيد)ة()

محمد التيسافي االدري�سي))الحامل))ة()

  C282936 ( ( رقم) الوطنية  للبطاقة 

يناير) (01 من) تبتدئ  سنة  (2 ملدة)

 2019 دجنبر) (30 في) تنتهي  و  (2018

مقابل مبلغ شهري)1.500))درهم.

368I

AUDINORD SARL

AREA INDUDTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme(étage(de

 la(résidence(LINA, angle

 boulevard(Mohamed(V(avenue

 Tan-Tan(et(rue(de(Liban, Tanger

، 90000، TANGER(MAROC

AREA INDUDTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الورداني اقامة بتهوفن 2 

الطابق 3 رقم 82 - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100609

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 22)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

)مبلغ رأسمالها) (AREA INDUDTRIE

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الورداني) ابراهيم  ساحة  اإلجتماعي 

 82 رقم) (3 الطابق) (2 بتهوفن) اقامة 

(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000  -

توقف النشاط املنهي.

ساحة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 2 بتهوفن) اقامة  الورداني  ابراهيم 

طنجة) (90000  -  82 رقم) (3 الطابق)

املغرب.)

و عين:

و) عرفاوي  ( حسن) السيد)ة()

اقامة) السعيدية  حي  عنوانه)ا()

طنجة) (90000  109 رقم) جوليانا 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220022.

369I

SACO CONSEIL

HAPPY HOME MAOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HAPPY HOME MAOS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار موالي 

جعفر رقم 557 الشويطر مراكش - 

20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96831

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»دوار موالي جعفر رقم)557)الشويطر)

مراكش)-)20000)مراكش املغرب«)إلى)

عمارة) الثاني  الطابق  (9 رقم) »شقة 

جليز) الثاني  الحسن  شارع  الخليل 

مراكش)-)20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121229.

371I

y.o.r.comptabilite

STE REGIG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

STE REGIG TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم35 

زنقة 8 بالد الصقلية سهب الورد 

فا2 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REGIG TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

رقم35  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الورد) سهب  الصقلية  بالد  (8 زنقة)

فا2)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

االدري�سي) الصغيوري  السيد 

 100 1.000)حصة بقيمة) ( (: عبدهللا)

درهم للحصة).

االدري�سي) الصغيوري  السيد  (

عبدهللا):)1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

االدري�سي) الصغيوري  السيد 
عبدهللا عنوانه)ا()رقم35)زنقة)8)بالد)

 30000 الصقلية سهب الورد فا2)

فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي) الصغيوري  السيد 
عبدهللا عنوانه)ا()رقم35)زنقة)8)بالد)

بالد) فا82) الورد  سهب  الصقلية 

 30000 الصقلية سهب الورد فا2)

فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)795.

372I

SACO CONSEIL

JAD-KECH-FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JAD-KECH-FARM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

الحاج عالل الحسنية رقم 176 ايت 

ايمور مراكش - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

JAD- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KECH-FARM

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

باشغال الفالحة))و البناء).

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتماعي)

176)ايت) الحاج عالل الحسنية رقم)

مراكش) (20000 (- مراكش) ايمور 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيان القرطبي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان القرطبي))عنوانه)ا()

اسكجور تجزئة املحاميد)9)رقم)902 

مراكش)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان القرطبي))عنوانه)ا()

اسكجور تجزئة املحاميد)9)رقم)902 

مراكش)20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121222.

372I

CABINET KHACHIM

EXTINCTEUR AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

EXTINCTEUR AFRICA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 326 

املحل رقم 2 تجزئة اإلرشاد التوسعي  

- 12000 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26199

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)15)دجنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»رقم)326)املحل رقم)2)تجزئة اإلرشاد)

التوسعي))-)12000)القنيطرة املغرب«)

 1 املحل التجاري رقم) (325 »رقم) إلى)

(- ( تجزئة اإلرشاد التوسعي الساكنية)

12000)القنيطرة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)12)يناير)

2021)تحت رقم)229.

376I

LA MAROCAINE C.J

TWIN CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23000، 

بني مالل املغرب

TWIN CONSTRUCTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عثمانية الحي االداري الطابق 3  - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11117

 18 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TWIN (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. CONSTRUCTION

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   3 الطابق) االداري  الحي  عثمانية 

23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( حنيد) كمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( حنيد) كمال  السيد 

الطابق) (21 رقم) الصباح  تجزئة 

السفلي))23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( حنيد) كمال  السيد 

الطابق) (21 رقم) الصباح  تجزئة 

السفلي))23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)02)مار2)

2021)تحت رقم)251.

378I
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أسماء)ميديا

فارما�سي نوفيل مدينة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

فارما�سي نوفيل مدينة شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء 31 شارع أبو العبا2 

درب البلدية         - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فارما�سي نوفيل مدينة.

:)صيدلية- غرض الشركة بإيجاز)

شراء)و بيع جميع أنواع األدوية.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

العبا2) أبو  شارع  (31 الدارالبيضاء)

 20000 (- ( ( ( ( ( ( ( ( البلدية) درب 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

8.291.000)درهم،)مقسم كالتالي:
لغرازي) ابراهيم  موالي  السيد 

بقيمة) حصة  (82.910 ( (: الزوكاري)

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لغرازي) ابراهيم  موالي  السيد 

شارع) (225 عنوانه)ا() الزوكاري 

البيضاء) كالفورنيا  بانوراميك 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لغرازي) ابراهيم  موالي  السيد 

شارع) (225 عنوانه)ا() الزوكاري 

البيضاء) كالفورنيا  بانوراميك 

20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767260.

380I

أسماء)ميديا

بيلي كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

بيلي كوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي نورمادي 

82 الدارالبيضاء الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

291915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
بيلي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كوم.
و) ادارة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنسوبة) العمليات  كافة  تشغيل 

لقطاع االتصاالت.
:)نورمادي) عنوان املقر االجتماعي)
الدارالبيضاء) الدارالبيضاء) (82

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الشاه)):))900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( الشاه) محمد  السيد 
 3 الطابق) الريحان  اقامة  كالفورنيا 
 20000 طريق مكة) (12 رقم) ( الشقة)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( الشاه) محمد  السيد 
 3 الطابق) الريحان  اقامة  كالفورنيا 
 20000 طريق مكة) (12 رقم) ( الشقة)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767263.
382I

أسماء)ميديا

PS CORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

PS CORP  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مر2 السلطان العمارة 3 الطابق 1  

- 20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CORP

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتسويق) والتصدير  االستيراد 

والتأجير والنقل لجميع البضائع.

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

مر2 السلطان العمارة)3)الطابق)1  - 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مفتاح) عصام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد عصام مفتاح)
 21 رقم) (1 زنقة) الفوارات  شارع 

 20000 البيضاء) املحمدي  الحي 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مفتاح  عصام  السيد 
 21 رقم) (1 زنقة) الفوارات  شارع 

 20000 البيضاء) املحمدي  الحي 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768216.

382I
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أسماء)ميديا

TEAM PS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

TEAM PS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 مر2 

السلطان الطابق 1 شقة رقم 3 

الدار البيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TEAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PS

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتأجير) وتسويق  وتصدير  واستيراد 

واآلالت) واملعدات  البضائع  ونقل 

واملواد الخام الطبيعية.

عنوان املقر االجتماعي):)26)مر2)

 3 رقم) شقة  (1 الطابق) السلطان 

الدارالبيضاء) (20000 الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: افقيري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() افقيري  محمد  السيد 
م) ح  رقم229) الفوارات  شارع 
الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() افقيري  محمد  السيد 
م) ح  رقم229) الفوارات  شارع 
الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768218.
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يوسف اورثو ميديكال 2.ا.ر.ل

يوسف اورثو ميديكال س.ا.ر.ل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

يوسف اورثو ميديكال 2.ا.ر.ل
شارع موالي اسماعيل إقامة الزهراء 

الدور االر�سي طنجة، 90000، 
طنجة املغرب

يوسف اورثو ميديكال 2.ا.ر.ل  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل إقامة الزهراء الدور 
االر�سي طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113581

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)يوسف)

اورثو ميديكال 2.ا.ر.ل).
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستلزمات الصيدليات)
تاجر أجهزة طبية).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي اسماعيل إقامة الزهراء)الدور)
االر�سي طنجة)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد يوسف العينوني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف العينوني عنوانه)ا()
طنجة) (163 شارع) ( خوش) مستر 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف العينوني عنوانه)ا()
طنجة) (163 شارع) ( خوش) مستر 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239792.
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C.G.CONST

C .G.CONST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

C.G.CONST
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 20300، 
CASABLANCA MAROC

C .G.CONST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة لزالب الطابق 
1 رقم 8 الدار البيضاء 20320 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

287855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 C (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..G.CONST

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري-)نقل البضائع.

زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

أحمد املجاطي إقامة لزالب الطابق)

1)رقم)8)الدار البيضاء)20320)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: املختار) غنامي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الشلفي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد غنامي املختار عنوانه)ا()15 

تجزئة اتميري)10300))ازمور املغرب.

عنوانه)ا()) الشلفي  سعيد  السيد 

  10300 تجزئة كيطوني سيدي علي)

ازمور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد غنامي املختار عنوانه)ا()15 

تجزئة اتميري)10300))ازمور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)763703.

390I



6265 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

مكتب الدراسات إنطالق

دسطريبيتور اطلس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات إنطالق

حي الوفاق رقم 1030 تمارة ، 

12000، تمارة املغرب

دسطريبيتور اطلس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزهور 

بلوك 15 رقم 122 الفقيه بن صالح 

23203 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2635

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

دسطريبيتور اطلس.

موزع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الزهور)

122)الفقيه بن صالح) 15)رقم) بلوك)

23203)الفقيه بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنسيد  شريف  السيد 

حي جميلة رقم)126)الفقيه بن صالح)

23203)الفقيه بن صالح املغرب.

بنسولي) الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا()درب السادني زنقة)08)رقم)

06 20220)الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنسيد  شريف  السيد 

حي جميلة رقم)126)الفقيه بن صالح)

23203)الفقيه بن صالح املغرب

بنسولي) الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا()درب السادني زنقة)08)رقم)

06 20220)الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

22)فبراير)2021)تحت رقم)63/2021.

391I

CAFE AL MATAR

CAFE AL MATAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFE AL MATAR

 LOTISSEMENT ESSOUANI N°

 883 TETOUAN(TETOUAN،

93000، TETOUAN(MAROC

CAFE AL MATAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السواني رقم 883 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19871

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 CAFE AL الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (MATAR

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

(- تطوان) (883 رقم) السواني  تجزئة 

93000)تطوان املغرب نتيجة ل):)قلة)

املداخيل بسبب املنافسة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 93000 (- تطوان) (883 السواني رقم)

تطوان املغرب.)

و عين:

السيد)ة()منى)))البنينو و عنوانه)ا()
رقم) (2 ط) (289 شارع املحمدية رقم)

تطوان املغرب) (93000 ( بلوك د) (10

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)353.

392I

CAGEC

 JAVEL NOUJOUME CHIMIE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 JAVEL NOUJOUME CHIMIE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اسفا   عمارة 2 رقم 2 سيدي مومن - 

20220 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 12)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 JAVEL NOUJOUME CHIMIE

SARL))مبلغ رأسمالها)100.000)درهم)

تجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
2)سيدي مومن) 2)رقم) ))عمارة) اسفا)

- 20220)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)أسباب مالية و تقنية).
37)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

 20200 (- القريعة) معروف  سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:
))ايوب))بنو و عنوانه)ا() السيد)ة()
1)رقم) 1)بلوك زنقة) حي موالي رشيد)
املغرب) الدارالبيضاء) (20650  25

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767281.

393I

XAOUEN ASSISTANCE

 SOCIETE XAOUEN
ASSISTANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

XAOUEN ASSISTA شركة شاون 
أسيسطونس 

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
عالل الهادي قيسارية األندلس 

شفشاون
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
1553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:)
ذات) شركة  الشركة:) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) تسميتها:) بمختصر  االقتضاء)

شاون أسيسطونس
غرض الشركة بإيجاز:

)كراء)سيارات الديباناج (-
كراء)سيارات اإلسعاف) (-

الرباعية) الدراجات  كراء) (-
والدراجات البحرية.
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شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األندلس) قيسارية  الهادي  عالل 

شفشاون
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  : النشناش500  أبوبكر  السيد  (-

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أبوبكر النشناش عنوانه:) السيد:)
الشرفاء) حي  إدريس  موالي  شارع 

شفشاون
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه:) ريان  منصف  (: السيد)
 57 وقم) األغرا2  حي  غمارة  شارع 

مرتيل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) بشفشاون  االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)55/2021.
392I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

شمالل تطوان كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
شمالل تطوان كار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : بوجراح 

الفوقي الكريان شارع املختار 
السو�سي رقم 226 اقامة االبرار 
تطوان - 93000 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26763
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 19)مار2) املؤرخ في)

ذات) شركة  كار  تطوان  شمالل 
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
الكريان) الفوقي  بوجراح  اإلجتماعي 
 226 رقم) السو�سي  املختار  شارع 
 93000 (- تطوان) االبرار  اقامة 
لقرار جماعي) نتيجة  املغرب  تطوان 

للشركة بعدم توفر املال.
و عين:

و) ( شمالل) ( البشير) ( السيد)ة()
رقم) (2 شارع صيدا زنقة) عنوانه)ا()
املغرب) تطوان  (93000 تطوان) (32

للشركة. )ة() كمصفي)
الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 
 2021 مار2) (19 بتاريخ) الختامية 
شارع) الكريان  الفوقي  بوجراح  وفي 
اقامة) (226 رقم) السو�سي  املختار 
تطوان) (93000 (- تطوان) االبرار 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

.0261 2021)تحت رقم) مار2)
395I

NOUSSAH CONSULTING

صوفا موس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

صوفا مو2 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 القم 8 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.262525

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) (26 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
املقر االجتماعي) ( تحويل) ( تم) (2021
شارع) (59« من) للشركة  الحالي 
 -  8 القم) (3 الطابق) الزرقطوني 

املغرب«) البيضاء) الدار  (20000
(- برشيد) (161 »إقامة زهير رقم) إلى)

22000)برشيد))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768732.
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

FIXT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
FIXT شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
5 رقم 13 إقامة كاميليا قطاع ب 
مجموعة 01 - 50070 مكنا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.FIXT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنجاز مشاريع السقي الفالحي
أشغال مختلفة أو البناء

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ب) قطاع  كاميليا  إقامة  (13 رقم) (5
مكنا2) (50070  -  01 مجموعة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( طيبي) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) ( طيبي) ياسين  السيد 

حي) (1 الشطر) (21 عمارة) (2 الشقة)

االمان))50070)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) ( طيبي) ياسين  السيد 

حي) (1 الشطر) (21 عمارة) (2 الشقة)

االمان))50070)مكنا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1167.

397I

ALIANZA ADVISORY

IDEESKDO.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ALIANZA ADVISORY

29، زنقة جون جوريس، الطابق 
رقم 6، حي غوتييه ، 20060، 

الدارالبيضاء املغرب

IDEESKDO.MA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور و شارع غاندي، 

فضاء باب غاندي، عمارة C، الطابق 

2 - 20210 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.261211

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2020 دجنبر) (23 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
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ترويج وتوزيع وتسويق منتجات) (-
الدفع اإللكتروني وبشكل أعم لجميع)
ملستخدمي) والخدمات  املنتجات 
املعلومات) تقنيات  ومستهلكي 

(NTIC((الجديدة
-)إنتاج وتنظيم األحداث الرقمية).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765810.

398I

SARL

MATSUSHIMA ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
   MATSUSHIMA ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف إبن تاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 90060 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113691

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  MATSUSHIMA ADVISORY
:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

التقنية وإدارة املشاريع اللوجستية.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
يوسف إبن تاشفين الطابق)2)رقم)3 

- 90060)طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ماتسوشيما كونياكي):))100 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

كونياكي) ماتسوشيما  السيد 
طوكيو)) (0000 ( طوكيو) عنوانه)ا()

اليابان.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كونياكي) ماتسوشيما  السيد 
طوكيو)) (0000 ( طوكيو) عنوانه)ا()

اليابان
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

399I

CABINET ASOFI

 VASTGOED
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 VASTGOED DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
املسيرة الخضراء إقامة السفير بلوك 

ب رقم 7 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113923
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VASTGOED DEVELOPMENT
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
املسيرة الخضراء)إقامة السفير بلوك)

ب رقم)7 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
17)حصة) ( (: السيد حسن اليزغي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حسن األخضر):))83)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اليزغي  حسن  السيد 
 LANGQWATER 692 1069
 EG 1069 AMESTERDAM

.HOLLANDE
عنوانه)ا() األخضر  حسن  السيد 
مركب لؤلؤة الزرقاء)3)إقامة ب طابق)

1)رقم)12 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اليزغي  حسن  السيد 
 LANGQWATER 692 1069
 EG 1069 AMESTERDAM

HOLLANDE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2273.
200I

LE PREMIER CONSEIL

STEAK GRILL HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STEAK GRILL HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي سكن 

النخيل العمارة رقم 11 املتجر رقم 
1 الطابق االر�سي - 20000 مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.107725

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2021 يناير) (05 في) املؤرخ 
»*)وجبة خفيفة) نشاط الشركة من)

الوجبات السريعة.
*)جزار:)ماشية وغنم ودجاج.

اللحوم) بالتقسيط  *تاجر 
والخضروات))الغير مصنعة

»)إلى)»*•)املصمم وصانع األنماط:)
صناعة نماذج النسيج.

*•)جميع أنواع الخياطة الحديثة)
والتقليدية.

*•)شراء)وبيع املالبس الجاهزة.
*•)التوزيع املنزلي والتوصيل.

املالبس) وتصدير  استيراد  (•*
والخدمات.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120529.
201I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

SOCIETE GHITAHA-
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولیة املحدودة 
.بشریك وحید

 SOCIETE GHITAHA-TRAVAUX
sarl(au

DHS 100.000,00 : رأسمالھا
دوار أوالد مبارك جماعة أوالد افتاتة 

قیادة بني خيران دائرة وادي زم
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاریخ)
 19 و مسجل بتاریخ) (2021 ینایر) (19
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فلقد تم اقامة القانون) (2021 ینایر)
االسا�سي لشركة ذات)

أن) حیث  املحدودة  املسؤولیة 
مميزاتھا ما یلي:)

ش.ذ.م.م) شركة  (: التسمیة)
غــــیطــاھا تــرافـــو ش.ذ.م.م

الھدف:)یھدف غرض الشركة الى)
انجاز العملیات التالیة:)

غر2 األشجار و إنباتھا)
بیع جمیع األشجار)

التجارة
أشغال مختلفة

العملیات،) كل  العموم  على  و  (-
وغير) العقاریة  املالیة،) التجاریة،)
العقاریة التي لھا عالقة مباشرة و غير)

مباشرة بالھدف االجتماعي)
یعود) بما  شابھ  ما  و  للشركة 

بالنفع علیھا.
-)املقر الرئی�سي:)حدد مقر الشركة.)
دوار أوالد مبارك جماعة أوالد فتاتة)

قیادة بني خيران دائرة وادي زم)
سنة من تاریخ تأسیس الشركة) (
النھائي و تسجیلھا بالسجل التجاري)
أو) مسبق  انحالل  حالة  في  إال 

امداد.99املدة:)
كما) مقسمة  للواحدة  درھم  (
 1000 بقیمة) حصة  یلي:100.00)
 100000.00 الى) مقسم  درھم 

رأسمال الشركة:)قد تحدد في مبلغ)
عبد) طالبي  حصة1000السید  (

هللا)
التسیير:)الشركة مسيرة من طرف)

السید طالبي عبد هللا).
فاتح) من  تبتدئ  املالیة:) السنة 
31)دجنبر من كل سنة) ینایر الى غایة)

باستثناء)السنة املالیة الجاریة
لالحتیاط) املائة  في  (5 ( األرباح:)
القانوني و الباقي موزع على الشركاء)

كل حسب حصتھ.
إنجاز) تم  القانوني:) االیداع  (
الضبط) بكتابة  القانوني  االیداع 
زم) بوادي  االبتدائیة  باملحكمة 
تحت السجل) ( (2021/02/22 بتاریخ)

التجاري رقم)1155

203I

FNMCOMPTA

JARIS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV  21

 IBN MARHAL 3 EME ETAGE N°

 07( TANGER( ،( 90000،( TANGER

MAROC

ذات) شركة  (JARIS TRANS

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 6279 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

ط.غ.ل.ط)) (5 أ) (5 أشناد) املر2  حي 

 QAURTIER MERS  6279  (

 ACHENNAD 5 A 5 TR LT ( 90000

طنجة املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري):)

90513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2018 ماي) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JARIS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)6279)حي)

املر2 أشناد)5)أ)5)ط.غ.ل.ط))))6279 

 QAURTIER MERS ACHENNAD 5

A 5 TR LT ( 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( السيد الحسني رضوان)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 100 (: ( السيد الحسني رضوان) (

بقيمة)1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسني رضوان))عنوانه)ا()
 9000  13 رقم) (1 زنقة) بنكيران  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسني رضوان))عنوانه)ا()
 9000  13 رقم) (1 زنقة) بنكيران  حي 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2018)تحت رقم)2726.

205I

QUINCAILLERIE SUR MESURE

عقاقير على املقاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUINCAILLERIE SUR MESURE

fes ، 30000، fes(MAROC

عقاقير على املقا2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 شارع 

الزرقطوني املدينة الجديدة فا2 - 

30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66585

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)عقاقير)

على املقا2.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

62)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- الزرقطوني املدينة الجديدة فا2)

30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: شرايبي) ر�سى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شرايبي  ر�سى  السيد 

فيال)318)تجزئة حدائق البديع طريق)

فا2) (30000 فا2) الشقف  عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شرايبي  ر�سى  السيد 

فيال)318)تجزئة حدائق البديع طريق)

فا2) (30000 فا2) الشقف  عين 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1033.

207I

NEW(C.A.A.T.(Sarl(Au

TNG M-LOGISITCS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au

 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14

، 90040، Tanger(Maroc

TNG M-LOGISITCS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الجبل إقامة شقرون رقم 12 

الطابق 3 رقم 12  - 90020 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TNG (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.M-LOGISITCS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي) النقل  و  اللوجيستيك 

للبضائع وطنيا و دوليا.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجبل إقامة شقرون رقم)12)الطابق)
3)رقم)12  - 90020)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياسين بن عشوبة):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عشوبة) بن  ياسين  السيد 
برج) إقامة  الناضور  زنقة  عنوانه)ا()

طنجة) (90000  15 رقم) األصيل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشوبة) بن  ياسين  السيد 
برج) إقامة  الناضور  زنقة  عنوانه)ا()

طنجة) (90000  15 رقم) األصيل 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239720.

208I

LE PREMIER CONSEIL

AZERIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
AZERIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ابواب 
مراكش امللكية املسماة 02 أ103 ب 
الطابق االول العمارة رقم 103 ب 
تجزئة تاركة - 12000 تمارة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.91263
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (16 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية) (AZERIS حل)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مراكش) ابواب  اإلجتماعي  مقرها 
ب الطابق) أ103) (02 امللكية املسماة)
تجزئة) ب  (103 رقم) العمارة  االول 
تمارة املغرب نتيجة) (12000 (- تاركة)

لحدة املنافسة وتراجع العائدات.
و عين:

و) زروال  ( يونس) السيد)ة()
عمارة) الخير  فتح  اقامة  عنوانه)ا()
تمارة املغرب) (12000  12 شقة) (5 ب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ابواب) وفي  (2020 دجنبر) (16 بتاريخ)
أ103  (02 املسماة) امللكية  مراكش 
 103 رقم) العمارة  االول  الطابق  ب 
مراكش) (20000 (- تاركة) تجزئة  ب 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120685.

209I

ABENN AUDIT & CONSEIL

DISCOVERING TANGIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

DISCOVERING TANGIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، طابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب. 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، طابق 2 رقم 3 

90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.79215

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)19)أكتوبر)2020)تقرر حل)

شركة) (DISCOVERING TANGIER

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

شارع) (5 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

رقم) (2 طابق) تاشفين،) ابن  يوسف 

شارع) (5 طنجة املغرب.) (90000  -  3

 3 2)رقم) يوسف ابن تاشفين،)طابق)

90000)طنجة املغرب نتيجة ل عدم)

وجود أي ربحية تجارية للشركة..

و عين:

الدائم)) عبد  ( ( اشرف) السيد)ة()

الخوارزمي) زنقة  (،19 عنوانه)ا() و 

طنجة)) (90000  5 رقم) (2 الطابق)

)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) (5 وفي) (2021 فبراير) (10 بتاريخ)
 3 2)رقم) يوسف ابن تاشفين،)طابق)
5)شارع يوسف ابن تاشفين،)طابق)2 

رقم)3 90000)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)1971.

211I

PLATINIUM MANAGEMENT

ASR MED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 N°3 rue(Zoubir(Ben(Aouam(VN

، 50000، Meknès(Maroc
ASR MED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

اإلسماعيلية مرجان 1 رقم 1 23- - 
50000 مكنا2   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51967

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MED SARL
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملنتجات) الطبية  شبه  املعدات 

الصيدالنية
تاجر معدات مكتبية

تجارة.
رياض) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  -23  1 رقم) (1 اإلسماعيلية مرجان)

50000)مكنا2)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: ( السيد عبد العالي وحمو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 550 ( (: ( وحمو) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

وحمو)) العالي  عبد  السيد 

بوتالمين))) حي  (299 رقم) عنوانه)ا()

52000)الراشدية املغرب.

عنوانه)ا() ( السيد سفيان وحمو)

 26202    02 اليسر) تجزئة  (207

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وحمو)) العالي  عبد  السيد 

بوتالمين))) حي  (299 رقم) عنوانه)ا()

52000)الراشدية املغرب

عنوانه)ا() ( السيد سفيان وحمو)

 26202    02 اليسر) تجزئة  (207

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بتاريخ) ( بمكنا2) التجارية 

2021)تحت رقم)260.

212I

TFR MAROC

YOMAYORI MINING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

TFR MAROC

 APPT 22 IMM(ASWAK

 ASSALAM(ETAGE 2 QUARTIER

 BAB DOUKKALA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

YOMAYORI MINING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
10 شقة رقم 2 الطابق األر�سي دار 
السعادة العزوزية مراكش عمارة 

10 شقة رقم 2 الطابق األر�سي دار 
السعادة العزوزية مراكش 20000 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91179

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 فبراير) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.200.000«
 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)2690.
213I

MACOSIS CONSULTING

CAFE SAADAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
CAFE SAADAH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 تجزئة 
زهرة املدائن 3 طريق عين الشقف  - 

30000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 يوليوز) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAADAH

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

عنوان املقر االجتماعي):)22)تجزئة)
زهرة املدائن)3)طريق عين الشقف))-)

30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اجداع) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اجداع  فؤاد  السيد 

3)طريق عين) 22)تجزئة زهرة املدائن)

الشقف)30000)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اجداع  فؤاد  السيد 

3)طريق عين) 22)تجزئة زهرة املدائن)

الشقف)30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (07 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2020)تحت رقم)20582055.

212I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 TALBI ABDELLAH ET
FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانیة خریبكة

مكتب املحاسبة معترف بھ

من طرف الدولة

انحالل مسبق للشركــــة

 TALBI ABDELLAH ET FRERES

Sarl
زنقة سوق الحبوب رقم 122 وادي 

زم

السجل التجاري 177 وادي زم
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 12 یوم) املنعقد  العادي  الغير 

ینایر2021)قرر شركاء)
شركة الطالبي عبد هللا وإخوانھ)
100000.00),درھم) ش.د.م رأسمالھا)

و مقرھا االجتماعي)
الكائن بالزنقة)122)سوق الحبوب)

وادي زم.
السید) عين  و  املسبق  انحاللھا  (
تحتوي) ملا  كمصفي  عبد هللا  طالبي 

علیھ الشركة حسب)
ما اتفق علیھ الشركاء.)

و ثم انجاز اإلیداع القانوني رقم)12 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائیة)

بوادي زم بتاریخ)22/02/20
215I

عادل الزميتة)-)محاسب-

HIMATRA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

عادل الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
HIMATRA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
فا2-مكنا2 عمارة افريواطو مكتب 

رقم3  - 35000 تازة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»550.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (650.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)127/2021.
216I
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عادل الزميتة)-)محاسب-

HIMATRA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

HIMATRA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية زنقة 

فا2-مكنا2 عمارة افريواطو مكتب 
رقم3  - 35000 تازة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 I N S T A L L A T I O N

 ELECTRIQUE(ENTREPRNEUR

. DE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (08 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)127/2021.

217I

PALACE CONSEILS

SUN KECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PALACE CONSEILS

 APP 20 ETG 5 IMM 90

 MASSIRA 1 C ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SUN KECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

إقامة بدر2 بناء 2  محاميد مراكش  

- 20000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

102839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يونيو) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.KECH

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجميل))))))))))))))))).
 32 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

)محاميد مراكش)) (2 بناء) إقامة بدر2)

- 20000))مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السيدة فاطمة الزهرى لعريبي)

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 500 ( (: ( ( ( التالوي) ياسر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

لعريبي) الزهرى  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا()الحي الحسني بلوك)26)رقم)

990  20000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() ( التالوي) ياسر  السيد 
  990 رقم) (26 بلوك) الحسني  الحي 

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لعريبي) الزهرى  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا()الحي الحسني بلوك)26)رقم)

990  20000)مراكش املغرب

عنوانه)ا() التالوي  ياسر  السيد 
 990 رقم) (26 بلوك) الحسني  الحي 

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)2022.

218I

CORPOCONSULT SARL

GFL-GM FLUORSPAR
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

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

GFL-GM FLUORSPAR  شركة 

املساهمة

 219BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 IBN(TACHEFINE 1ER(ETAGE

 CASABLANCA  - 20100

.CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)نونبر)2018)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 219BD IBN TACHEFINE 1ER«

 ETAGE CASABLANCA  - 20100

(« إلى) (»CASABLANCA MAROC

 425BD( IBN( TACHEFINE,( 3EME

 ETAGE CASABLANCA - 20100

.«(CASABLANCA   MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)762831.

219I

ALIANZA ADVISORY

WAKNAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALIANZA ADVISORY

29، زنقة جون جوريس، الطابق 
رقم 6، حي غوتييه ، 20060، 

الدارالبيضاء املغرب

WAKNAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55، زنقة 

سليمان الفار�سي، الطابق 3، شقة 

7 - 20320 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.298007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 أكتوبر) (15 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 10.000 مبلغ رأسمالها) ( (WAKNAY

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق) زنقة سليمان الفار�سي،) (،55

الدار البيضاء) (20320  -  7 شقة) (،3

عدم القدرة على) (: املغرب نتيجة ل)

مواصلة النشاط.

و حدد مقر التصفية ب حي أوالد)

 20320  -  7 شقة) عمارة ك،) زيان،)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) وكريم  ( ( يوسف) السيد)ة()

عمارة ك،) حي أوالد زيان،) عنوانه)ا()

شقة)7 20320)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765397.

220I

EURODEFI MANAGEWELL

RSMC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

RSMC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد املومن رقم 15 الطابق 2 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.RSMC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز اتصال) (، تكنولوجيا املعلومات)

الخدمات) شركة  (، (ITO و) (BPO

الرقمية والتدريب..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدار) (2 الطابق) (15 عبد املومن رقم)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 M’BARK BOULOUIRD السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  250

للحصة).

 M R السيد)-)

  RODOLPHE CAPODICASA :

250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 M’BARK BOULOUIRD السيد)

 De( la( République (,92 عنوانه)ا()

 La( Garenne( Colombes( 92250

 France( 20000( La( Garenne

Colombes))فرنسا.

 RODOLPHE,( JEAN السيد)

 Rue (,8 عنوانه)ا() (CAPODICASA

Robert(Ayle(92600(Asnière-Sur-

Seine( ( France( ( 20000( Asnière-

Sur-Seine)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 M’BARK BOULOUIRD السيد)

 De( la( République (,92 عنوانه)ا()

 La( Garenne( Colombes( 92250

 France( 20000( La( Garenne

Colombes)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769059.

221I

FOUZMEDIA

MAMO TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MAMO TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

صالح الدين االيوبي إقامة وفاء ب 

مكتب رقم 11 - 12000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2015 يوليوز) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAMO TRANS SARL AU

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل السلع

املختلفة) االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.
زنقة) (36 (: عنوان املقر االجتماعي)

ب) وفاء) إقامة  االيوبي  الدين  صالح 

القنيطرة) (12000  -  11 رقم) مكتب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ماموني رضوان عنوانه)ا()

سيدي) الشرقية  الطالب  اوالد  دوار 

الطيبي)12000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ماموني رضوان عنوانه)ا()

سيدي) الشرقية  الطالب  اوالد  دوار 

الطيبي)12000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)2015)تحت رقم)-.

222I

BELGAZI ALI

EASY 4 YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

EASY 4 YOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة  

بيتي  اقامة رقم 23 محل 6 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113905

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EASY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.2 YOU
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزءة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بيتي))اقامة رقم)23)محل)6 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (67 ( (: السيد محمد قادة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
حصة) (33 ( (: قادة) سليم  السيد 

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() قادة  محمد  السيد 
تجزءة سفيف شارع ابن القطان رقم)

13 90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() ( قادة) سليم  السيد 
تجزءة سفيف شارع ابن القطان رقم)

13 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() قادة  محمد  السيد 
تجزءة سفيف شارع ابن القطان رقم)

13 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220092.

222I
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FOUZMEDIA

FALAK TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
FALAK TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FALAK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSPORT
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين
مقاول في نقل السلع.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 12000  -  2 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مزيان  ليلى  السيدة 
 12000  7 الرقم) األمنية  تعاونية 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مزيان  ليلى  السيدة 
 12000  7 الرقم) األمنية  تعاونية 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

225I

tachfine(compta

F&BC NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tachfine(compta
 imm 579 2eme(etage(n°6 hay
 charaf(marrakech ، 40000،

marrakech(maroc
F&BC NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 397 
دكان الكواسم تاسلطانت - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 F&BC (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEGOCE
التغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)397 
 20000 (- دكان الكواسم تاسلطانت)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد نيت اعز خليل)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: خليل) اعز  نيت  السيد  (
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نيت اعز خليل عنوانه)ا()
2 تراست) (26 رقم) (2 تجزئة الرمل)

80100)انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نيت اعز خليل عنوانه)ا()
2 تراست) (26 رقم) (2 تجزئة الرمل)

80100)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121228.
226I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

AMESRI HERITIERS RAJI
إعالن متعدد القرارات

UNIVERS DES EXPERTS SARL
 77RUE FARHAT HACHAD

 RESIDENCE CITY CASABLANCA
 ، 20200، CASABLANCA

MAROC
AMESRI HERITIERS RAJI  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 17 تجزئة 
السعادة حي الزا2 - - الجار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.293727

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
العام) الجمع  قرر  للقوانين،) وفًقا 
تسوية عدد الحصص اململوكة لكل)

شريك)،

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

موافقة الجمع العام على تحويل عن)

حصص) (7 ( (* املجاني:) التبرع  طريق 

من السيدة رقية أضراب لفائدة ابنها)

2)حصص) ( (* السيد الطيبي الراجي.)

من السيدة رقية أضراب لفائدة ابنتها)

السيدة فاطمة الراجي.)*))2)حصص)

من السيدة رقية أضراب لفائدة ابنتها)

السيدة حبيبة الراجي.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير شكل الشركة من شركة مدنية)

املسؤولية) ذات  شركة  إلى  ( عقارية)

املحدودة دون إنشاء)شخص جديد.)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استبدال)1000حصة الفائدة املكونة)

ب1000حصة) الشركة  لراسمال 

اجتماعية

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

مايلي:)تعيين السيد عمر الراجي مسير)

للشركة و اعطائه صالحيات االمضاء

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
زنقة) (6 الى) االجتماعي  املقر  تحويل 

الطابق الثاني) (29 احمد البريهي رقم)

الجار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

القوانين) على  العام  الجمع  موافقة 

االساسية الجديدة للشركة بمجملها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768971.

227I

BUSINESS AUDITAX

SYSTEM C-APITAL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

 SYSTEM C-APITAL INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 

2 املنطقة الحرة المتداد املنطقة 

الحرة لطنجة اطوموتيف سيتي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYSTEM C-APITAL INVEST

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال متعدد الخدمات والترفيه

-)تأجير املساحات املهنية

-)توطين املكاتب الرئيسية

الدراسات واملشورة بشأن نقل) (-

األعمال

واملستثمرين) للمهنيين  نصيحة  (-

األجانب

واالجتماع) الحدث  تنظيم  (-

االقتصادي واالجتماعي

متعددة) اللوجستية  الخدمات  (-

الوسائط.

-)خدمات األعمال

االستيراد) (- الدولية) التجارة  (-

والتصدير

العمليات،) كل  وعموما  (-

املالية) التجارية،) الصناعية،)

والعقارية))))املرتبطة بشكل مباشر أو)

غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في تحقيقها.)

قطعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)2)املنطقة الحرة المتداد املنطقة)

(- سيتي) اطوموتيف  لطنجة  الحرة 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

332)حصة) ( (: السيد عمور احمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: حميطي) عدنان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الجليل محمد):))333 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمور احمد عنوانه)ا()حي)

تطوان) (93000 عمور) فيال  قالليين 

املغرب.

السيد عدنان حميطي عنوانه)ا()
عمارة) (3 قصبة) االندلس  رياض 

 10000 الرياض) حي  (15 الشقة) (21

الرباط املغرب.

محمد) الجليل  عبد  السيد 

العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا()

اقامة عمران طابق)7 90000)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان حميطي عنوانه)ا()
عمارة) (3 قصبة) االندلس  رياض 

 10000 الرياض) حي  (15 الشقة) (21

الرباط املغرب

محمد) الجليل  عبد  السيد 

العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا()

اقامة عمران طابق)7 90000)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220055.

228I

2A SOLUTIONS

 KM ELITE SERVICES
NORTH AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

2A SOLUTIONS

 Rue(liberte(appt 3 N°5 ، 20550،

CASABLANCA MAROC

 KM ELITE SERVICES NORTH

AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Rue 10 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Liberté, 3ème(étage, Appt

 5 - Casablanca(CASABLANCA

20550 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 KM ELITE SERVICES NORTH

.AFRICA

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

 10 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Rue( Liberté,( 3ème( étage,( Appt

 5( -( Casablanca( CASABLANCA

.20550 CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 KARAM( Hamza السيد)

 Derb(bouchentouf(Rue()عنوانه)ا

 39 N°68  20550 CASABLANCA

.MAROC

 SALMA LAKHMOUR السيد)

 Misterkhouch( Rue عنوانه)ا()

 Imam( Tarmidi( N°27( -( Tanger

.10220 TANGER MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 LAKHMOUR SALMA السيد)

 Derb(bouchentouf(Rue()عنوانه)ا

 30( N°82( -( Casablanca( 20550

CASABLANCA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)8920.

229I

الهدى لالستشارة ش م م

SEFALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فا2 ، 30000، 

فا2 املغرب

SEFALU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 

تجزئة مريم الرفايف صفرو. - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 مار2) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEFALU

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالهدف) يتعلق  ما  كل  و  األملنيوم 

االجتماعي..
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- صفرو.) الرفايف  مريم  تجزئة  (21

31000)صفرو املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الجناتي محمد) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  الجناتي  السيد 
رقم)21)تجزئة مريم الرفايف صفرو.)

31000)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  الجناتي  السيد 
رقم)21)تجزئة مريم الرفايف صفرو.)

31000)صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
07)يوليوز) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2020)تحت رقم)-.

230I

SMOCONSEILS

MENABILIAT SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  MENABILIAT SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

في) مؤرخ  توثیقي  عقد  بمقت�سى 
قد) (19\05\2012... بتاریخ) مراكش 

تم تأسیس
)شركة ذات املسؤولیة املحدودة

الھدف االجتماعي:
بیع مواد التنظیف)

املتعلقة) الخدمات  تقدیم 
بالنظافة للفنادق)

 100  00,000 (: الشركـة) رأسمال 
من) 1000حصة  إلى) مقسمة  درھم 

فئة)100)درھم للحصة الواحدة).
- 500)حصة للسیدة كریمة ایت)

وازار)
الحسين) للسید  حصة  (500  -

الصابر)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسیس النھائي أي من تاریخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح ینایر إلى) (: السنة املالیة)
31)دیسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاریخ التسجیل.
املقر:)ابن تاشفين ب احدى عشر)
میة و احدى) متجر رقم تسعة جزء)

عشر شارع موالي)
عبد هللا مراكش)

التجاري:) بالسجل  التقیید  رقم 
632

231I

GHIZLANE DOUBLANE

ZIDANET SERVICE COTIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
الساد2 ، 22000، الجديدة املغرب

 ZIDANET SERVICE COTIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
عبد القادر موالي عبد  هللا - 22000 

الجديدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 يناير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
زيدان) محمد  )ة() السيد) تفويت 
150)حصة اجتماعية من أصل)150 
حصة لفائدة))السيد))ة()أمين))زيدان)

بتاريخ)19)يناير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)01)فبراير)

2021)تحت رقم)25952.
232I

GHIZLANE DOUBLANE

N.F.Z BALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
الساد2 ، 22000، الجديدة املغرب

N.F.Z BALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 67 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AZIZ(BELLAL 2EME(ETG(N° 3

MAARIF - 20000 الد\ار البيضاء 

ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 N.F.Z (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BALL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Marchand( de( matériaux( de

.construction

 RUE 67 (: عنوان املقر االجتماعي)

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

البيضاء) الد\ار  (MAARIF - 20000

ااملغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عبد هللا بالطي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا بالطي عنوانه)ا()

الطابق الثاني)) (31 تجزئة العاليا رقم)

22000)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بالطي عنوانه)ا()

الطابق الثاني)) (31 تجزئة العاليا رقم)

22000)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768059.

233I

GHIZLANE DOUBLANE

NOUMARINE SERVICE

إعالن متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

الساد2 ، 22000، الجديدة املغرب

NOUMARINE SERVICE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

 DR :وعنوان مقرها االجتماعي

  LAKRAKCHA MLY ABDELLAH

- - الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16003

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

نوة) أسماء) السيدة  تفويت حصص 

لفائدة السيد جلول رشيد320)حصة

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

نوة) أيوب  السيد  حصص  تفويت 

الهادي) عبد  العارف  السيد  لفائدة 

330)حصة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من منصبها) استقالة السيدة أسماء)

السيد) وتعيين  للشركة  كمسيرو 

جلول رشيد مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

التقسيم الجديد للحصص)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)03)فبراير)

2021)تحت رقم)25973.

232I
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رمزي لالستشارات

GCM NEGOCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 22 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

GCM NEGOCES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ام 

السعد عمارة 28 الطابق الثالث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GCM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEGOCES

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التنظيف و اصالح االت التنظيف).

:)شارع ام) عنوان املقر االجتماعي)

السعد عمارة)28)الطابق الثالث رقم)

10)العيون)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مزوار)) الهادي  عبد  السيد 

ابن) (276 رقم) الفرح  حي  عنوانه)ا()

جرير))23150)ابن جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بوامزكان عنوانه)ا()

وزكيتة) بدهاج  تزفريت سيدي  دوار 

 20000 ( مراكش) الحوز  امزميز 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

03)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)681/2021.

235I

LE PREMIER CONSEIL

ISSN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ISSN TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : سيدي 

علي اواسحاق امنتانوت - 21050 

امنتانوت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.257

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2019 دجنبر) (27 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (ISSN TRAVAUX حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها)20.000)درهم)

سيدي) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 21050 (- امنتانوت) اواسحاق  علي 

لتراجع) نتيجة  املغرب  امنتانوت 

العائدات).

و عين:

و) انزار  ( الحسين) السيد)ة()

عنوانه)ا()حي سيدي علي او اسحاق)

21050)امنتانوت) زنقة)18)امنتانوت)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي سيدي) (2019 دجنبر) (27 بتاريخ)

 21050 (- امنتانوت) اواسحاق  علي 

امنتانوت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)21/2021.

236I

LE PREMIER CONSEIL

BENBRIKA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BENBRIKA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الفالحة سيدي املختار شيشاوة - 

21000 شيشاوة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.929

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2018 دجنبر) (20 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 BENBRIKA الوحيد) الشريك  ذات 

 10.000 مبلغ رأسمالها) ( (TRAVAUX

اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

(- شيشاوة) املختار  سيدي  الفالحة 

(: نتيجة ل) شيشاوة املغرب  (21000

املنافسة الحادة.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- شيشاوة) املختار  سيدي  الفالحة 

21000)شيشاوة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()عبد الهادي)))بن ابريكة)

و عنوانه)ا()حي االمل سيدي املختار)

شيشاوة) (21000 شيشاوة) اقليم 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)20/2021.

237I

LE PREMIER CONSEIL

GLOBAL PROTEC PLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

GLOBAL PROTEC PLUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي املتجر رقم 

1257 العزوزية مراكش - 20000 

مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.103325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2020 نونبر) (27 املؤرخ في)

جميع) (-*« من) الشركة  نشاط 

الخدمات في مجال األمن واملراقبة.

واإلخالء) العام  التنظيف  (-*

والتطهير) الصحية  واملعالجة 

والجفاف ومكافحة اآلفات.
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املحالت) تنظيف  أعمال  رائد  (-*

وتنظيف) )توفير  والشقق) التجارية 

املباني الصناعية والتجارية واإلدارية)

اآلفات) مكافحة  (، والخاصة) العامة 

(، والتطهير) (، الفئران) مكافحة  (،

إنتاج) (، شريط أمان مضاد للسموم)

،)مبيدات) الصيانة) (، مواد التنظيف)

الحشرات والجرذان سم(

*-)أعمال متنوعة أو إنشائية.

واملصانع) املباني  جميع  إنشاء) (-*

(، الدرفلة) (، أعمال الحفر) (، وغيرها)

،)أعمال الجبس) ،)الرصف) القطران)

،)املوزاييك)،)أعمال الرخام)،)أعمال)

أعمال) (، واألملنيوم) الخشب  نجارة 

الدهان)،)السباكة)،)الجهد الكهربائي)

جميع) وعموما  واملنخفض  العالي 

أعمال الهندسة املدنية)،)كل الحرف.

*-))و�سي امللكية املشتركة«)إلى)»*•)

أعمال األمن واملراقبة.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120265.

238I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

NOURA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

NOURA CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

شيشاوة. - 21000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOURA CASH
-1وسيط) (: غرض الشركة بإيجاز)

مالي لتحويل األموال..
عنوان املقر االجتماعي):)حي االمل)

شيشاوة.)-)21000)شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: وعبيدا) نورا  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة نورا وعبيدا عنوانه)ا()حي)
 21000 شيشاوة) (120 رقم) النهضة 

شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نورا وعبيدا عنوانه)ا()حي)
 21000 شيشاوة) (120 رقم) النهضة 

شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)55/2021.
239I

LAYODIS

ARNAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAYODIS
157،شارع انفا، الطابق 1، رقم 

12 مكرر ، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

ARNAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون، زنقة جعفر إبن حبيب 

إقامة املشرق 2 الطابق األول، رقم 

3 - 20370 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293021

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARNAMA

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) التجميلية  املنتوجات  توزيع  و 

التقليدية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حبيب) إبن  جعفر  زنقة  بوركون،)
إقامة املشرق)2)الطابق األول،)رقم)3 

- 20370)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( قادري) السيدة فاطمة الزهراء)

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

السيدة صوفيا الصفريوي):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
قادري)) الزهراء) فاطمة  السيدة 
18)زنقة حسان بن) 2)رقم) عنوانه)ا()

تابت))30000)فا2 املغرب.
الصفريوي) صوفيا  السيدة 
السخاوي) زنقة  مكرر  (21 عنوانه)ا()

املعاريف)) جركندا  إقامة  (3 طابق)

20330)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

قادري)) الزهراء) فاطمة  السيدة 
18)زنقة حسان بن) 2)رقم) عنوانه)ا()

تابت)30000)فا2 املغرب
الصفريوي) صوفيا  السيدة 
السخاوي) زنقة  مكرر  (21 عنوانه)ا()
املعاريف)) جركندا  إقامة  (3 طابق)

20330)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768503.

220I

SAGASUD

PEPINIERE KETTANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
PEPINIERE KETTANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
زنقة طنجة رقم 67 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35507
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PEPINIERE KETTANI
ترميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وانجاز الحدائق تجارة النباتات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة زنقة طنجة رقم)67)العيون)-)

70000)العيون املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا جامعي معطي):))5 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد العظيم بناكيد):))995 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد عبد هللا جامعي معطي):)5 
بقيمة)100)درهم.

السيد عبد العظيم بناكيد):)995 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

معطي) جامعي  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا()عمارة سيراكس رق)6)اقامة)

النجاح))80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بناكيد) العظيم  عبد  السيد 
الحي) (1 رقم) (3557 تجزئة) عنوانه)ا()

املحمدي))80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)680/2021.
221I

GHIZLANE DOUBLANE

BIODARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
الساد2 ، 22000، الجديدة املغرب
BIODARI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE 67 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AZIZ(BELLAL 2EME(ETG(N° 3
MAARIF - 20000 الد\ار البيضاء 

ااملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

285109
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIODARI

 VENTE ET(:(غرض الشركة بإيجاز

 PRODUCTION DES PRODUITS

.BIO ET DE TERROIR

 RUE 67 (: عنوان املقر االجتماعي)

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

البيضاء) الد\ار  (MAARIF - 20000

ااملغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيدة ليلة ازراق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اسامة ازراق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 78 السيدة ليلة ازراق عنوانه)ا()

 22000 ( الدكالي) شعيب  ابو  شارع 

الجديدة املغرب.

عنوانه)ا() ازراق  اسامة  السيد 

عمارة محمد فاضل رقم)13)بلوك ت)

العيون) (70000 العيون) حي الشهداء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) ازراق  اسامة  السيد 

عمارة محمد فاضل رقم)13)بلوك ت)

العيون) (70000 العيون) حي الشهداء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)760590.

222I

LE PREMIER CONSEIL

 MARRAKECH SERVICES

CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MARRAKECH SERVICES CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املتجر 

01 الطابق االر�سي والعلية العمارة 

رقم12 سكن النخيل 60-02 كليز - 

20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.102351

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2020 نونبر) (13 املؤرخ في)

 MARRAKECH SERVICES CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي املتجر)01)الطابق االر�سي)

والعلية العمارة رقم12)سكن النخيل)

02-60)كليز)-)20000)مراكش املغرب)

وتراجع) املنافسة  لشدة  نتيجة 

العائدات.

و عين:

السيد)ة()علي))لغفيري و عنوانه)ا()

 20056 دوار اعريب املحاميد زاكورة)

زاكورة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

املتجر) وفي  (2020 نونبر) (13 بتاريخ)

العمارة) والعلية  الطابق االر�سي  (01

(- كليز) (60-02 سكن النخيل) رقم12)

20056)زاكورة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120261.

223I

FIDEREC

FZ LOCA›INN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDEREC

 LOT MAATALLAH 1655

 ASKEJOUR ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FZ LOCA›INN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

6 الشقة 19 حي بن تاشفين جليز 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73239

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2019 نونبر) (20 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  FZ LOCA’INN الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

عمارة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

جليز) تاشفين  بن  حي  (19 الشقة) (6

املغرب) مراكش  (20000 (- مراكش)

نشاط) اي  مزاولة  عدم  (: ل) نتيجة 

تجاري.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

جليز) تاشفين  بن  حي  (19 الشقة) (6

مراكش)-)20000)مراكش املغرب.)

و عين:

السيد)ة()فاطمة الزهرة))حاكمي و)

عنوانه)ا()اقامة املولد)3)زنقة جياللي)

 20000 ( املعارف) (31 شقة) العوفير 

)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
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الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

19)حي بن تاشفين) 6)الشقة) :)عمارة)

جليز مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121192.

222I

UNICOMPTE

سيرين الرا�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNICOMPTE

 RES(NASSIM(GH6 N°5 IMM1

 ، 20853، MOHAMMEDIA

MAROC

سيرين الرا�سي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2222 

تجزية حداده الطابق 1 ع ب طريق 

املهدية - 12070 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57961

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)سيرين) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الرا�سي.

غرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

للغير.

 2222 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ع ب طريق) (1 تجزية حداده الطابق)

املهدية)-)12070)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبا�سي سلىم):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد اإلله احران)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سلىم  عبا�سي  السيد 
الخزيرات)12070)الخزيرات))إسبايا.

السيد عبد اإلله احران عنوانه)ا()
وجدة)60020)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سلىم  عبا�سي  السيد 
الخزيرات)12070)الخزيرات))إسبايا

السيد عبد اإلله احران عنوانه)ا()
وجدة)60020)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)2678.
225I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SOLO TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua(MAROC

SOLO TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الشقة 
رقم 2 اقامة مايوركا حي القد2 

شيشاوة. - 21000 شيشاوة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.985

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2020)تقرر حل) 21)دجنبر) املؤرخ في)
SOLO TRAV)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

 2 رقم) الشقة  اإلجتماعي  مقرها 

اقامة مايوركا حي القد2 شيشاوة.)

نتيجة) املغرب  شيشاوة  (21000  -

لوقف نهائي للنشاط..

و عين:
السيد)ة()كريم))رمزي و عنوانه)ا()
البساتين) زنقة  (66 رقم) دال  قطاع 

املغرب) مكنا2  (5000 مكنا2)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي الشقة) (2020 دجنبر) (21 بتاريخ)
القد2) حي  مايوركا  اقامة  (2 رقم)

شيشاوة.)-)21000)شيشاوة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)05)يناير)

2021)تحت رقم)08/2021.

226I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

STE MOUAD LIL AAKAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

STE MOUAD LIL AAKAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النصر 

3 حي الحسني رقم 22 وجدة وجدة 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUAD LIL AAKAR

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمومية

أعمال البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

22)وجدة) 3)حي الحسني رقم) النصر)

وجدة)60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحوات محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحوات محمد عنوانه)ا() السيد 

حي النصر)3))دون رقم)60000)وجدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحوات محمد عنوانه)ا() السيد 

حي النصر)3))دون رقم)60000)وجدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

227I

ARAHAL GLOBAL SERVICES

أرحال كلوبال سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARAHAL GLOBAL SERVICES

 DOUAR BENSALLOU AIT

 ،OURIR(MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

أرحال كلوبال سرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

بنسللو أيت أورير - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أرحال) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كلوبال سرفيس.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مراكش) (20000 (- بنسللو أيت أورير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: مصطفى) ارحال  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ارحال مصطفى عنوانه)ا()

مراكش) (20000   760 حي ازلي رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ارحال مصطفى عنوانه)ا()

مراكش) (20000   760 حي ازلي رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)2656.

228I

ORIEN.COMPTA

D.T CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

D.T CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 03 
زنقة لبروج حي املسيرة - 60300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 D.T (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARS

تاجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 03 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 60300 (- املسيرة) حي  لبروج  زنقة 

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ميمون) الطيبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( خيرة) الشرفي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ميمون  الطيبي  السيد 
الحسني) حي  زكزل  زنقة  (16 رقم)

60300)بركان املغرب.

عنوانه)ا() ( السيدة الشرفي خيرة)
املسيرة) حي  لبروج  زنقة  (03 رقم)

60300)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() دري�سي  طارق  السيد 
املسيرة) حي  لبروج  زنقة  (03 رقم)

60300)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)125.

229I

Etude(Notariale(Maître(Nadia(EL(GAOUZI

TOLIMAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Etude(Notariale(Maître(Nadia

EL GAOUZI

 Angle(rues(Mamoun(Mohamed

 & Abou(Hassan(Sghir(Maârif،

20360، Casablanca(Maroc

TOLIMAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحمدية 

عين حرودة الطريق الوطنية كلم 15 

- 20630 املحمدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()بوشعيب متقي)

حصة اجتماعية من أصل) (18.000

)ة() السيد) ( حصة لفائدة) (120.000

فبراير) (10 بتاريخ) متقي  املجيد  عبد 

.2021

تفويت السيد))ة()بوشعيب متقي)

حصة اجتماعية من أصل) (18.000

)ة() السيد) ( حصة لفائدة) (120.000

فبراير) (10 عبدالراحيم متقي بتاريخ)

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)668.

250I

ABENN AUDIT & CONSEIL

DIAMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

DIAMAS  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
املسيرة الخضراء زنقة ابو عبد هللا 

نافعي - 20000  الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.173335
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تم تعيين) 30)دجنبر) املؤرخ في)
السيد)ة()) للشركة  جديد  مسير 

بصري توفيق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769282.

251I

ABENN AUDIT & CONSEIL

MAROC MODE GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MAROC MODE GROUPE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 210 شارع 
زرقطوني طابق 6 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 30)دجنبر) املؤرخ في)

السيد)ة()) للشركة  جديد  مسير 

بصري توفيق كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769281.

252I

LE PREMIER CONSEIL

AMSIRAR TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

AMSIRAR TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة رقم 

5 الطابق االر�سي العمارة حرف  ج 

اقامة منارة االطلس الحي الصناعي 

دائرة املنارة مراكش - 20000 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25397

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (13 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

*نقل املستخدمين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121296.

253I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2OS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

SN2OS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األمل رقم 266الطابق الثاني  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SN2OS

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات وتوزيع املحروقات)-)أشغال)

متنوعة)-)أشغال البناء)...)وغيرها.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الثاني) 266الطابق  رقم) األمل 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ناجية ناجح):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 FRANCISCO JOSE السيد)

MARQUES SABINO :  500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ناجية ناجح عنوانه)ا()11 
را2 مربية مركز سيدي بوزيد موالي)

عبد هللا)22000)الجديدة املغرب.

 FRANCISCO JOSE السيد)

عنوانه)ا() (MARQUES SABINO

الطابق الثاني) (266 تجزئة األمل رقم)

العيون)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ناجية ناجح عنوانه)ا()11 
را2 مربية مركز سيدي بوزيد موالي)

عبد هللا)22000)الجديدة املغرب

 FRANCISCO JOSE السيد)

عنوانه)ا() (MARQUES SABINO

الطابق الثاني) (266 تجزئة األمل رقم)

العيون)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

08)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)732.

252I

nabiq(mohammed

KOSSOR MOTOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC

KOSSOR MOTOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية الحي االداري الطابق 

الثالت  - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KOSSOR MOTOS

سيارات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غيار) قطع  تاجر  أو  )إكسسوارات 

للسيارة()-)تاجر دراجات نارية جديدة)

ومستعملة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) االداري  الحي  العثمانية 

الثالت))-)23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: رجاء) الزخنوف  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 900 ( (: رضوان) سيبلي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الزخنوف رجاء)عنوانه)ا()

 2 رقم) العفية  اقامة  العامرية  حي 

23000)بني مالل املغرب.

عنوانه)ا() رضوان  سيبلي  السيد 

 2 رقم) العفية  اقامة  العامرية  حي 

23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الزخنوف رجاء)عنوانه)ا()

 2 رقم) العفية  اقامة  العامرية  حي 

23000)بني مالل املغرب

عنوانه)ا() رضوان  سيبلي  السيد 

 2 رقم) العفية  اقامة  العامرية  حي 

23000)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)08)مار2)

2021)تحت رقم)259.

255I
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iso(fidus

 ADKIR IMPORT-EXPORT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

iso(fidus

حي األمال 02  رقم 20 مكتب رقم 06 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29620، دارالبيضاء املغرب

 ADKIR IMPORT-EXPORT SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 271 

شارع املقاومة زنقة 17 الحسنية 

1 املحمدية - 28830 املحمدية  

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15077

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 فبراير) (15 املؤرخ في)

استيراد) »تاجر  من) الشركة  نشاط 

غير) األمتعة  »نقل  إلى) (« وتصدير)

عن) نيابة  مكان  أي  في  املصاحبة 

اآلخرين«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)617.

256I

elite(compta

إمرالد تكنولوجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

elite(compta

 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 12

10000، rabat(maroc

إمرالد تكنولوجي  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط 

- ديور الجامع، 200 شارع الحسن 

الثاني، شقة رقم 5. - 10060 الرباط 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.128371

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة()حسان مرجان) تفويت السيد)

166)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد))ة()محمد انس)

الجراري))بتاريخ)08)فبراير)2021.

بادو)) ( وائيل) )ة() السيد) تفويت 

167)حصة اجتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة))السيد))ة()محمد انس)

الجراري بتاريخ)08)فبراير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (08 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)111510.

257I

STE AGA VAL TRANS

STE AGA VAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGA VAL TRANS

تجزئة الهناء رقم 37 القليعة ايت 

ملول ، 86356، القليعة املغرب

STE AGA VAL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهناء رقم  37 القليعة ايت ملول - 

86356 القليعة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22387

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGA VAL TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع و االشخاص).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- القليعة ايت ملول) (37 ( رقم) الهناء)

86356)القليعة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريني) عواطف  السيدة 

عنوانه)ا()حي))العين البحراني القليعة)

ايت ملول))86356)القليعة))املغرب.

السيد ياسين املكدر عنوانه)ا()حي))
ملول)) ايت  القليعة  البحراني  العين 

86356)القليعة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين املكدر عنوانه)ا()حي))
ملول)) ايت  القليعة  البحراني  العين 

86356)القليعة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2021)تحت رقم)-.

258I

DAMIT TECHNOLOGY SARLAU

 DAMIT TECHNOLOGY
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAMIT TECHNOLOGY SARLAU

105 تقاطع مصطفى املعاني و11 

يناير، الطابق 03 شقة 16 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 DAMIT TECHNOLOGY SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 105 

تقاطع مصطفى املعاني و11 يناير، 

الطابق 03 شقة 16 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

289227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAMIT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGY SARLAU

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطابعة،) ومعدات  أجهزة  وإصالح 

املنتجات) وتسعير  الترقيم،) الترميز،)

الصناعية..

 105 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

يناير،) املعاني و11) تقاطع مصطفى 

الدار) (20000 - 16 03)شقة) الطابق)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرحيم) عبد  تباموت  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  تباموت  السيد 

شقة) (28 ع) الهدى  إقامة  عنوانه)ا()

  20000 ( بوزيان) محمد  محج  (32

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  تباموت  السيد 

شقة) (28 ع) الهدى  إقامة  عنوانه)ا()

  20000 بوزيان) محمد  محج  (32

الدارالبيضاء)املغرب



6283 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765025.

259I

PREMIUM FINANCE

JR PROMOTIONS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 JR PROMOTIONS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول الكائنة امام مقهى النزاهة 

باشوية وجماعة تحناوت عمالة 

اقليم الحوز - 22302 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : .

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JR ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PROMOTIONS

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

النزاهة) مقهى  امام  الكائنة  االول 

عمالة) تحناوت  وجماعة  باشوية 

مراكش) (22302 (- الحوز) اقليم 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املهدي فر�سي):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الجراري) العربي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فر�سي  املهدي  السيد 
 20250  28 37)رقم) بين ملدون زنقة)

الدر البيضاء)املغرب.
السيد العربي الجراري عنوانه)ا()
 2 مدخل) (11 مج) (2 الشرف) اقامة 
الدر البيضاء) (20250 ( 22)حح) شقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فر�سي  املهدي  السيد 
 20250  28 37)رقم) بين ملدون زنقة)

الدر البيضاء)املغرب
السيد العربي الجراري عنوانه)ا()
 2 مدخل) (11 مج) (2 الشرف) اقامة 
الدر البيضاء) (20250 ( 22)حح) شقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)..

260I

FNMCOMPTA

SOPHY EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SOPHY EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 

ابن مرحل , إقامة السعادة الطابق 2 
رقم 5  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOPHY EXPRESS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
21)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
ابن مرحل),)إقامة السعادة الطابق)2 

رقم)5  - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الدريسية) هرماك  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
السيدة هرماك الدريسية)):)1000 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الدريسية)) هرماك  السيدة 
 198 رقم) الشعبي  تجزئة  عنوانه)ا()
القنيطرة) (12020  2 االطلس) (2 زنقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدريسية)) هرماك  السيدة 
 198 رقم) الشعبي  تجزئة  عنوانه)ا()
القنيطرة) (12020  2 االطلس) (2 زنقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2275.

261I

smaticomp

 ADDAHABI BOUCHERIE

 SHAWARMA ET JUS A.B.S.J

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

 ADDAHABI BOUCHERIE

 SHAWARMA ET JUS A.B.S.J

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الورود زنقة 20 رقم 155 سيدي 

معروف - 20520  الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293723

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ADDAHABI BOUCHERIE

 SHAWARMA ET JUS A.B.S.J

.SARL AU

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوجبات السريعة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (155 رقم) (20 زنقة) الورود 

البيضاء)) الدار  ( (20520 (- معروف)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: وصيفه) زينب  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: وصيفه) زينب  السيدة  (
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() وصيفه  زينب  السيدة 
 22788 ب) ص  (11216 الرياض)
الرياض) (22788 السعودية)

السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() وصيفه  محمد  السيد 
بنور) سيدي  العونات  املحارير  دوار 

22350)سيدي بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768963.
262I

BELGAZI ALI

DOMO PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
DOMO PLUS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  مر2 
الخير اقامة ريف 3 بلوك 1 شقة 2 - 

10000 تمارة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.99151

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 يناير) (18 في) املؤرخ 
ذات) شركة  ( (DOMO PLUS حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها)20.000)درهم)
مر2) ( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
شقة) (1 بلوك) (3 ريف) اقامة  الخير 
نتيجة) املغرب  تمارة  (10000  -  2
لرأ2 املال يتم امتصاصه من خالل)

الخسائر املتراكمة.
و عين:

بوزرواطا) ( ( مصطفى) السيد)ة()
بن ديبان) ( زنقة اران) (11 و عنوانه)ا()
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ر2) ( وفي) (2021 يناير) (18 بتاريخ)
 2 شقة) (1 بلوك) (3 الخير اقامة ريف)

-  10000))تمارة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)111523.

263I

SARL

BROOK MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
BROOK MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 حي 
العيون طابق 3 رقم 5 العالية - 

28280 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27263
 01 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROOK MARKET

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغذائية) املنتجات  وإنتاج  وتوزيع 

الزراعية.

حي) (67 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- العالية) (5 رقم) (3 طابق) العيون 

28280)املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: الهمزي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة خديجة الحمري):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهمزي  أحمد  السيد 
 28830   8 رقم) (10 حي نجمة بلوك)

بنسليمان املغرب.
الحمري) خديجة  السيدة 

 00000  00000 إطاليا) عنوانه)ا()

إطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الهمزي  أحمد  السيد 
 28830   8 رقم) (10 حي نجمة بلوك)

بنسليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)612.

262I

AL HUDA CONSEIL SARL

KYLIE CAR
إعالن متعدد القرارات

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فا2 

املغرب

KYLIE CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد البريهي الرقم 2 حي طارق  - 

30000 فا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62001

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر الرئي�سي للشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

تفويت السيدة اكرام استيت) مايلي:)

مجموع) لهيب  اكرام  السيدة  و 

بالشركة) يمتليكانها  التي  الحصص 

مع) الشدادي  كريم  السيد  لفائدة 

تكليفه بجميع التوقيعات بالشركة

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية) محدودة  شركة  لتصبح 

ذات الشريك الوحيد

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الى) للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

 2 152)املحل) العنوان التالي القطعة)

تجزئة القرويين طريق عين الشقف)

فا2)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) ميراد  محمد  السيد  استقالة 

التسيير و تكليف السيد عبد الرزاق)

شجاع بمهمة التسيير بالشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1059.

265I
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bemultico((بيمولتيكو

 GRANDS »األشغال
 TRAVAUX MAROCAINS DE
 TERRASSEMENT« S.A.R.L »

 GTMT
املغربية الكبرى للحفر »

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكنا2 ، 50060، مكنا2 
مكنا2

 GRANDS »األشغال
 TRAVAUX MAROCAINS DE
 TERRASSEMENT« S.A.R.L »
GTMT املغربية الكبرى للحفر »  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 966 
الشقة 02 زنقة روبريز 50101 
تجزئة صوريا مكنا2 - 50000 

مكنا2 املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 فبراير) (23 املؤرخ في)
السيد)ة()) للشركة  جديد  مسير 

سويري عبد الواحد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1232.
266I

CAFIGEC

 LA MAROCAINE DES
 DISPOSITIFS MEDICAUX ET

PARAMEDICAUX
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

 LA MAROCAINE DES

 DISPOSITIFS MEDICAUX ET

PARAMEDICAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي منطقة 

الصناعية دار بوعزة رقم 26 الطابق 

1  - 20100 الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398521

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 فبراير) (16 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»-)إدارة العمليات)

الزراعية) أو  الصناعية  أو  التجارية 

للخدمة املدنية أو العسكرية

-)تصدير و استيراد«)إلى)»-)استيراد,))

األجهزة) وتصدير  تصنيع  وتصدير 

الطبية

تصنيع واستيراد وتوزيع أجهزة) (-

التجميل«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769228.

267I

bemultico((بيمولتيكو

 GRANDS »األشغال

 TRAVAUX MAROCAINS DE

 TERRASSEMENT« S.A.R.L »

GTMT املغربية الكبرى للحفر »
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكنا2 ، 50060، مكنا2 

مكنا2

 GRANDS »األشغال

 TRAVAUX MAROCAINS DE

 TERRASSEMENT« S.A.R.L »

GTMT املغربية الكبرى للحفر » 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 966 
الشقة 02 زنقة روبريز 50101 
تجزئة صوريا مكنا2 - 50000 

مكنا2 املغرب. - 50000 مكنا2 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37789
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 مار2) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()يوسف))سويري)
حصة اجتماعية من أصل) (10.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
عبد الواحد))سويري بتاريخ)23)فبراير)

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1232.
268I

CAFIGEC

ANZ COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
ANZ COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 201 شارع 
مصطفى املعاني الطابق 2 الشقة 9 
مر2 سلطان شارع يعقوب املنصور 
زنقة الحاج جياللي األوفير الطابق 

السفلي رقم 16 20100 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.266227
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

املعاني) مصطفى  شارع  (201« من)

سلطان) مر2  (9 الشقة) (2 الطابق)

الحاج) زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم) السفلي  الطابق  األوفير  جياللي 

16 20100)الدار البيضاء)املغرب«)إلى)
»6)زنقة عين عاطي بوركون)-)20100 

الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769002.

269I

AFTER SCHOOLING

AFTER SHOOLING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFTER SCHOOLING

تجزئة مرجان 2 عمارة I.82 رقم 2 
رقم 2، 50000، مكنا2 املغرب

 AFTER SCHOOLING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مرجان 2 عمارة I.82 رقم 2 50000 

مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFTER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SCHOOLING SARL

غرض الشركة بإيجاز):)املشورة في)

التسيير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 50000  2 رقم) (I.82 2)عمارة) مرجان)

مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 10.000 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 (: حميد) قلوع  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 (: السيد األزمي حسني محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حميد  قلوع  السيد 
باريز) (75020 10زنقة نوازي لوسيك)

فرنسا.

محمد) حسني  األزمي  السيد 
شارع ابن) (2 رقم) (5 عمارة) عنوانه)ا()

سينا م ج)50000)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حميد  قلوع  السيد 
باريز) (75020 10زنقة نوازي لوسيك)

فرنسا

محمد) حسني  األزمي  السيد 
شارع ابن) (2 رقم) (5 عمارة) عنوانه)ا()

سينا م ج)50000)مكنا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) بمكنا2  التجارية 

2021)تحت رقم)1036.

270I

HANA COMPTA MAROC

»ELKTIRI SERVICE«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

»ELKTIRI SERVICE« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق األر�سي رقم 25 شارع محمد 

الرافعي إقامة الوفاء الجديدة - 

22000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»ELKTIRI SERVICE«

كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال الوساطة فيما يتعلق بتحويل)

إدارة الوكاالت) (- األموال والخدمات.)

واملبيعات.)-)تحصيل الفواتير ألطراف)

ثالثة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بالطابق األر�سي رقم)25)شارع محمد)

(- الجديدة) الوفاء) إقامة  الرافعي 

22000)الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: الكثيري) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد أنس الكثيري):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: الكتيري) ( السيدة سومية)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: الكتيري) ( مريم) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الكثيري  السيد سعيد 

الجديدة)22000)الجديدة املغرب.

عنوانه)ا() الكثيري  أنس  السيد 

الجديدة)22000)الجديدة املغرب.
الكتيري) ( سومية) السيدة 

22000)الجديدة) عنوانه)ا()الجديدة)

املغرب.

الكتيري عنوانه)ا() ( السيدة مريم)

الجديدة)22000)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكتيري عنوانه)ا() ( السيدة مريم)

الجديدة)22000)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)02)مار2)

2021)تحت رقم)26118.

271I

socomif(sarl

COMERSTOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif(sarl

زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 12005، القنيطرة املغرب

COMERSTOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

18 زاوية زنقة موالي عبد الرحمان 
و زنقة اإل دريس األكبر ياسمين مول 

القنيطرة - 12000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59391

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMERSTOR

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)

زاوية زنقة موالي عبد الرحمان) (18
و زنقة اإل دريس األكبر ياسمين مول)

القنيطرة)-)12000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة الزهراء)العتماني)):))

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

السيدة أمينة أمالي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

العتماني)) )السيدة فاطمة الزهراء)

: 500)حصة بقيمة)100)درهم.

500)حصة) السيدة أمينة أمالي)):)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

العتماني)) السيدة فاطمة الزهراء)

 90 رقم) (2 الوفاء) حي  عنوانه)ا()

القنيطرة)12000)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا() ( أمالي) أمينة  السيدة 
 12000 أكادير) (13 رقم) (593 زنقة)

أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العتماني)) السيدة فاطمة الزهراء)

 90 رقم) (2 الوفاء) حي  عنوانه)ا()

القنيطرة)12000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81262.

272I

bemultico((بيمولتيكو

MMH DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكنا2 ، 50060، مكنا2 

مكنا2

MMH DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 02 

رقم 19 تجزئة سارة شقة رقم 10 

مكنا2 - 50000 مكنا2 - 50000 

مكنا2 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.29521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»الطابق)02)رقم)19)تجزئة سارة شقة)

(- مكنا2) (50000 (- مكنا2) (10 رقم)

»محل) إلى) املغرب«) مكنا2  (50000

االسماعيلية) رياض  (985 الرقم) في 

مكنا2)) (50000 (- الشطر و مكنا2)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1235.

273I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

STATION ABOUFARIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

رقم 232، شارع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

STATION ABOUFARIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي السفلي، 

تجزئة رقم 05  - 27000 النواصر 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.252325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 يوليوز) (20 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (2.500.000«

 2.600.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2020)تحت رقم)720937.

272I

MAIROUCHE FISC

 OUMHDI DE
 CONSTRUCTION ET

EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد الساد2 اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 03 كلميم ، 
81000، كلميم املغرب

 OUMHDI DE CONSTRUCTION
ET EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 

تمكرت اداوتنست اسافن طاطا - 
82076 طاطا املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.187
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 02)مار2) املؤرخ في)
 OUMHDI DE CONSTRUCTION
ذات) شركة  (ET EQUIPEMENT
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تمكرت)
 82076 (- طاطا) اسافن  اداوتنست 
الشريك) لقرار  نتيجة  املغرب  طاطا 

الوحيد).
و عين:

و) وركي  ( الغاني) عبد  ( السيد)ة()
اداوتنست) تمكرت  دوار  عنوانه)ا()
املغرب) ( طاطا) (82076 اسافن)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوار) وفي  (2021 مار2) (02 بتاريخ)
 82076 (- تمكرت اداوتنست اسافن)

طاطا املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( بطاطا) االبتدائية 

2021)تحت رقم)16/21.

275I

TGE FIDUS

GS GROUP SIN MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

GS GROUP SIN MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 تجزئة 

الذهبي  - 28820 املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)فبراير)2021)تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

 28820 (- ( الذهبي) تجزئة  (25« من)

سبتة) »شارع  إلى) املغرب«) املحمدية 

 -  07 اقامة زينب محل التجاري رقم)

20820)املحمدية))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)602.

276I

BAZZY INVEST

BAZZY INVEST sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAZZY INVEST

شقة  2 عمارة 25 ابواب مراكش 

تاركة مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب

BAZZY(INVEST(sarl(au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 2 عمارة 25 ابواب مراكش 

BAZZYINVEST@ - تاركة-مراكش

YAHOO.COM مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAZZY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST(sarl(au

*أشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

عمومية أو بناء

*بيع مواد البناء

العمومية) البنايات  *حراسة 

والخاصة.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مراكش) ابواب  (25 عمارة) (2 رقم)

BAZZYINVEST@ (- تاركة-مراكش)

YAHOO.COM)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( بازي عبد هللا) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( بازي عبد هللا) السيد 

مراكش) ( رقم996) تاشفين  بن  حي 

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( بازي عبد هللا) السيد 

مراكش) ( رقم996) تاشفين  بن  حي 

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120998.

277I
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مكتب الحسابات مالكي

PARIS GOLDEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الحسابات مالكي

291 شارع الكرامة منفلوري فا2 ، 

30000، فا2 املغرب

PARIS GOLDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9999 دوار 

اوالد يوسف اوالد الطيب - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARIS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.GOLDEN

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

 9999 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الطيب) اوالد  يوسف  اوالد  دوار 

30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والسعيد) اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

والسعيد) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة النور رقم)11)سيدي)
 20000 البيضاء) الدار  معروف 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
والسعيد) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة النور رقم)11)سيدي)
 20000 البيضاء) الدار  معروف 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)956.
278I

AUDICO

REFLETS DU TEMPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .27

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

REFLETS DU TEMPS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 99 شارع 
احمد مجاتي - املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (REFLETS DU TEMPS
درهم وعنوان) (1.210.000 رأسمالها)
احمد) شارع  (99 اإلجتماعي) مقرها 
الدار) (20000 (- املعاريف) (- مجاتي)
استحالة) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

تمكن الشركة من مواصلة نشاطها.
و حدد مقر التصفية ب)27،)زنقة)
الدار) (20070 (- عفان) بن  عثمان 

البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) قادري  ( الكامل) السيد)ة()
الدار) (20070 املغرب) عنوانه)ا()
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769112.
279I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MAROMAR
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
MAROMAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: امليناء 

الجديد بالعرائش - 92000 العرائش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.525
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبراير) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مملوكة من) )26000)حصة() تفويت)
بنمو�سى) كريم  محمد  السيد  طرف 
لفائدة شركة)MAROMADRABA)و)
مملوكة من) )26000)حصة() تفويت)
طرف السيد مانويل كونزاليس رويز)
و) (AFRIQUE TUNA لفائدة شركة)
مملوكة من) )26000)حصة() تفويت)
لفائدة) عال  مصطفى  السيد  طرف 

.CONGELAY(شركة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
كريم) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)
السيد مانويل كونزاليس) بنمو�سى و 
مارتينز) انخيل  دافيد  السيد  و  رويز 

كاناباطي مسيرين للشركة وذلك ملدة)

غير محدودة كما أن الشركة ملزمة)

العقود) جميع  في  احدهم  بإمضاء)

املتعلقة بها

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

صياغة قانون أسا�سي جديد للشركة)

و املصادقة عليه

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7-6:)الذي ينص على مايلي:)

 7.800.000 ( ( يبلغ رأ2 مال الشركة)

 78.000 إلى) مقسمة  وهي  .درهم.)

(، درهم لكل منها) (100 حصة بقيمة)

مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء)

      MAROMADRABA •شركة) كاالتي:)

 AFRIQUE شركة) (• ء26000حصة)

شركة) (• ( حصة) ء26000) ( ( (TUNA

اي) حصة  ء26000) ( (CONGELAY

ثمانية و سبعون الف) (( ان املجموع)

حصة())78.000)حصة

على) ينص  الذي  (:23 رقم) بند 

مايلي:)عهد تسيير الشركة إلى السيد)

محمد كريم بنمو�سى و السيد مانويل)

دافيد) السيد  و  رويز  كونزاليس 

ملدة) وذلك  كاناباطي  مارتينز  انخيل 

غير محدودة كما أن الشركة ملزمة)

العقود) جميع  في  احدهم  بإمضاء)

املتعلقة بها

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)05)مار2)

2021)تحت رقم)168.

280I

FLASH ECONOMIE

IMA SHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMA SHORE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

289515
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHORE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -   5 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أيوب االدري�سي))املشي�سي):))
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
االدري�سي) عائشة  السيدة 
 100 حصة بقيمة) (500 ( (: املشي�سي)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املشي�سي) ( السيد أيوب االدري�سي)
عبد) زنقة  (389 رقم) عنوانه)ا()
الدار) (20000 املخنث) الرحمان 

البيضاء)املغرب.
السيدة عائشة االدري�سي املشي�سي)
الرحمان) عبد  زنقة  (389 عنوانه)ا()
ملخنت)20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املشي�سي) ( السيد أيوب االدري�سي)
عبد) زنقة  (389 رقم) عنوانه)ا()
الدار) (20000 املخنث) الرحمان 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765126.
281I

FLASH ECONOMIE

 GREEN SCHOOL SIDI
MAAROUF PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 GREEN SCHOOL SIDI
MAAROUF PRIVE

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي ، تجزئة سفيان 
بقعة رقم -11سيدي معروف الدار 

البيضاء
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املنعقد بالدارالبيضاء)بتاريخ)08)يناير)
 GREEN (« املسماة) للشركة  (2021
 SCHOOL SIDI MAAROUF PRIVE

»)،)تقرر:
الذي) الشركة  اسم  تغيير  تم 
 G S JULES FERRY SIDI« أصبح)
عوض) (« (MAAROUF PRIVE
 GREEN SCHOOL SIDI«

»MAAROUF PRIVE
القانون) من  (2 رقم) البند  ·تغيير 

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)01)مار2)2021)تحت)

رقم)767929
)قصد النشر و اإلعالن

282I

FLASH ECONOMIE

ELYASSAMINE LILISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYASSAMINE LILISKANE 
الياسمين لإلسكان

بمقت�سى عقد عرفي سجل) ( ( (1-
تحرير) تم  (، 2021فبراير)  15 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانوني 

وحيد،) شريك  ذات  املسؤولية 

مميزاتها كاآلتي:

 EL YASSAMINE (: التسمية)

LILISKANE)-الياسمين لإلسكان

الهدف االجتماعي:

-الترويج العقاري وإدارة املباني

بيع و كراء)جميع األمالك) -اقتناء)

و بيع) ،)شراء) كل التجزيئات) و انشاء)

جميع األرا�سي والعمارات.

بيع و كراء)جميع األرا�سي) -)شراء)

دلك) و  غيرها  و  بالصناعة  الخاصة 

املعامل) و  املخادع  جميع  لبناء)

الخاصة بجميع األغراض.

تسيير) و  العقارية  -التنمية 

العقارات.

الشركاء:

يقطن) بلمين  السيد.يونس  (-

بالدارالبيضاء)زنقة اللند اقامة وليلي)

2 حي املستشفيات

(: الدار البيضاء) ( املقر االجتماعي:)

الطابق) الخامس  محمد  شارع  (355

العاشر)

درهم) (100.000،00 ( الرأسمال:)

بقيمة) حصة  الى1.000) مقسمة 

100،00)درهم للحصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 ( املدة:)

تسجيلها بالسجل التجاري.

السنة االجتماعية:))تبتدأ من فاتح)

يناير و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.

تم تعيين السيد. ( تسيير الشركة:)

بالدارالبيضاء) يقطن  بلمين  يونس 

حي)  2 وليلي  اقامة  اللند  زنقة 

املستشفيات مسيرا للشركة ملدة غير)

محدودة.)

-2)))تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 05 ( بتاريخ) بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم.768852

-3))))تم تسجيل الشركة في السجل)

التجاري بتاريخ)05)مار2)2021)تحت)

عدد))293381

قصد النشر و اإلعالن

283I

FLASH ECONOMIE

 POLY-TECH

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE POLY-TECH

DEVELOPPEMENT

شركة محدودة املسؤولية

 رأسمالها 100000.00 درهم

•املقر االجتماعي : زنقة 17 ابن 

بطوطة. زاوية ابن بطوطة وعبد 

الكريم الديوري الطابق 1 شقة 3

الجماعي) القرار  بمقت�سى 

 POLY-TECH ( ( الشركة) لشركاء)

بتاريخ) ( DEVELOPPEMENTاملؤرخ)

03)فبراير)2021)،)تقرر ما يلي):

 17 من زنقة) ( •نقل مقر الشركة)
ابن بطوطة.)زاوية ابن بطوطة و عبد)

 3 شقة) (1 الطابق) الديوري  الكريم 

الى املنطقة الصناعية صابينو تجزئة)

1100)النواصر

))تحيين القانون األسا�سي للشركة)

اإليداع القانوني بالدار البيضاء

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ( (

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)02)مار2)2021)تحت)
رقم)768526   

قصد النشر و اإلعالن
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FLASH ECONOMIE

 AL MARKAZ ADDAOULI

LITAHKIM
إعالن متعدد القرارات

 AL MARKAZ ADDAOULI

LITAHKIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي:27 شارع عبد هللا 

بن ياسين الطابق 1 مكتب 27 الدار 

البيضاء

العام اإلستثنائي) الجمع  بموجب 

املؤرخ بتاريخ)19)فبراير)2021 
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عبد) السليماني  السيد  تفويت  (

 (1000.00( الكريم مجموع حصصه)

حصة))لفائدة السيد))بوزرنيجة محمد))

 AL MARKAZ شركة) في  يمتلكها 

ADDAOULI LITAHKIM

تبعا لهذا النقل تم تعديل الفصل)

7)من النظام األسا�سي

بمبلغ) املال  رأ2  تحديد  تم 

 1000 إلى) مقسمة  (100.000,00

حصة من)100)درهم للواحد لكل من

 1000 محمد) بوزرنيجة  السيد 

حصة

بمجموع)1000)حصة

وا فق الجمع العام على استقالة)

املسير السيد))السليماني عبد الكريم)

وتعيين مسير جديد السيد بوزرنيجة)

محمد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767916

285I

FLASH ECONOMIE

 RIAD AUTO-SYCLO

MOTORS
شركة املساهمة

حل شركة

RIAD AUTO-SYCLO MOTORS

رياض اوطو سيكلو موتور

شركة مساهمة

رأسمالها 300.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي 103 زنقة الشاوية 

الدار البيضاء

 RC(n° 281.047 / IF.

 n° 14432904 / ICE(n°

000032390000022

حل الشركة
بمقت�سى الجمعية العامة العادية)

للمساهمين املنعقدة))بتاريخ)16)نونبر)

2020)للشركة املسماة)»)رياض اوطو)

سيكلو موتور.«)،)فقد تقرر ما يلي:

·)الحل املسبق للشركة.

(، ابتسام التازي) ( تعيين السيدة) (·
كمصفية))للشركة.

باملقر) التصفية  محل  تعيين  ( (
الدار) الشاوية  زنقة  (103 اإلجتماعي)

البيضاء.
)إنهاء)مهام املسيرين للشركة.

.السيد) التازي) ابتسام  السيدة  (
محمد برادة والسيدة سارة برادة)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
  2021 مار2) (05 ( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)768852 .
)قصد النشر و اإلعالن

286I

CCJF

PROMAUBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

PROMAUBE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMAUBE

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حبيب) ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

(- األول.) الطابق  (،2 املشرق) ،إقامة 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة خديجة حري)))))))))))))))))))))))):))

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حري)))))))))))))))))))))))) خديجة  السيدة 

دار) (22 كلم) أزمور  طريق  عنوانه)ا()

بوعزة)20000)نواصر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة حري))))))))عنوانه)ا()

بوعزة) دار  (22 كلم) أزمور  طريق 

20000)نواصر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768761.

287I

CCJF

KAWKAWA DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

KAWKAWA DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دار بوعزة 

دوار اوالد داوود - 20000 نواصر 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  291711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAWKAWA DESIGN

غرض الشركة بإيجاز):)نجارة.

عنوان املقر االجتماعي):)دار بوعزة)

نواصر) (20000 (- داوود) اوالد  دوار 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.700 ( (: السيد خي خية)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

دوار) عنوانه)ا() خية  خي  السيد 

عزوز))) اوالد  داوود  اوالد  دوار  خية 

20000)نواصر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

دوار) عنوانه)ا() خية  خي  السيد 

عزوز))) اوالد  داوود  اوالد  دوار  خية 

20000)نواصر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767250.

288I
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عادل الزميتة)-)محاسب-

HIMATRA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

HIMATRA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

عقبة بن نافع   - 35000 تازة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 35000 (- ( ( زنقة عقبة بن نافع) (16«
فا2- زنقة  »زاوية  إلى) املغرب«) تازة 

مكنا2 عمارة افريواطو مكتب رقم3  

- 35000)تازة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)127/2021.

289I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

FLAHA ZINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc

FLAHA ZINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القد2 
زنقة 6 رقم 25 الطابق  السفلي 

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء - 

20610 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FLAHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ZINA
الزراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تسويق) (، التشجير) أشكالها:) بجميع 

البستنة)،)زراعة الكروم.
)املاشية) التقليدية) التربية 
املتخصصة) أو  إلخ() (، الخيول) (،

)الحيوانات األليفة)،)تربية النحل(..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق)) (25 رقم) (6 زنقة) القد2 
الدار) البرنو�سي  سيدي  السفلي 
البيضاء) الدار  (20610 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
االكرامي) كريم  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
االكرامي) كريم  محمد  السيد 
عنوانه)ا()شارع املسيرة الخضراء)رقم)
 01 02)ط) 136)عمارة راغون ا شقة)

تطوان))93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االكرامي) كريم  محمد  السيد 
136)عمارة راغون ا شقة) ( عنوانه)ا()
تطوان) (93000 ( تطوان) (01 ط) (02

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768977.

290I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

JARDINS DE LOUNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc

JARDINS DE LOUNA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القد2 

زنقة 6 رقم 25 الطابق  السفلي 

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء - 

20610 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JARDINS DE LOUNA

الزراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسويق) (، التشجير) أشكالها:) بجميع 

البستنة)،)زراعة الكروم).

)املاشية) التقليدية) التربية 

املتخصصة) أو  إلخ() (، الخيول) (،

)الحيوانات األليفة)،)تربية النحل(..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق)) (25 رقم) (6 زنقة) القد2 
الدار) البرنو�سي  سيدي  السفلي 
البيضاء) الدار  (20610 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العربي) واهني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العربي  واهني  السيد 
اقامة بييلير عمارة م 2)2)م 2)2)رقم)
 28830 املحمدية) حرودة  ( عين) (12

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العربي  واهني  السيد 
مدخل) (2 (2 م  عمارة  بييلير  اقامة 
املحمدية) حرودة  ( عين) (12 رقم) د 

28830)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768978.
291I

sofoget

AGRIFINCA
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
AGRIFINCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

طارق ابن زياد مكتب 2  - 12000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59395
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRIFINCA
غرض الشركة بإيجاز):))اإلستغالل)

الفالحي.
شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 12000  -   2 طارق ابن زياد مكتب)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سليم) شروط  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: سليم) شروط  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سليم  شروط  السيد 
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سليم  شروط  السيد 
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81262.
292I

sofoget

RAMZ MEDICAL
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

RAMZ MEDICAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
سيدي طيبي رقم 2292 سكتور 2 أ 

2 - 12000  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAMZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDICAL
غرض الشركة بإيجاز):))صيدلية.

عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)
سيدي طيبي رقم)2292)سكتور)2)أ)2 

- 12000))القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فاضمة كوعز) ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: فاضمة كوعز) ( السيدة) (

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
فاضمة كوعز عنوانه)ا() ( السيدة)
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فاضمة كوعز عنوانه)ا() ( السيدة)
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81263.

293I

sofoget

RADMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

RADMIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
زنقة موالي عبدهللا رقم 10 مكتب 

2 - 12000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RADMIR

محل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بقالة.

عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)
زنقة موالي عبدهللا رقم)10)مكتب)2 

- 12000))القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: محمد القطيض) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 620 ( (: ( بلحبيب) السيدة مجدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 160 ( (: القطيض) ريم  ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 (: القطيض) محمد  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.

 620 (: ( بلحبيب) مجدة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

 160 (: القطيض) ريم  ( السيدة)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))محمد القطيض عنوانه)ا())

القنيطرة))1200))القنيطرة))املغرب.

السيدة مجدة بلحبيب))عنوانه)ا())

القنيطرة))12000))القنيطرة))املغرب.

ريم القطيض عنوانه)ا()) ( السيدة)

)القنيطرة)) (12000 )املغرب) القنيطرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))محمد القطيض عنوانه)ا())

)القنيطرة)) (12000 )املغرب) القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)81508.

292I

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير

EURO DATA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير

رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 

املريني جيليز، 20020، مراكش 

املغرب

Euro(Data(Service »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 10 إقامة 

تاشفين نهج يعقوب املريني  - 20000 

مراكش  املغرب.



6293 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2682
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2021 فبراير) (12 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
Eur(Service

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار2) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121366.

295I

WAY CONSEIL

PLENUM SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PLENUM SPA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 3 

الطابق 1 املنطقة السياحية اقامة 
EDEN(PARK  - 40160 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112119
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PLENUM SPA
تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتحقيق الجمال والعافية والفنادق)

واملنتجع الصحي السكني..
 3 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
اقامة) السياحية  املنطقة  (1 الطابق)
مراكش) (EDEN PARK  - 20160

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 CAJA GARRIDO JOSE السيد)
LUIS  :  750)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
 MARUGAN GARCIA السيد)
 100 بقيمة) حصة  (JESUS  :  250

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 CAJA GARRIDO JOSE السيد)
 1 الطابق) (3 شقة) عنوانه)ا() (LUIS
 EDEN اقامة) السياحية  املنطقة 

PARK  20160)مراكش املغرب.
 MARUGAN GARCIA السيد)
 28706 مدريد) عنوانه)ا() ( (JESUS

مدريد اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 CAJA GARRIDO JOSE السيد)
 1 الطابق) (3 شقة) عنوانه)ا() (LUIS
 EDEN اقامة) السياحية  املنطقة 

PARK  20160)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121392.

296I

WAY CONSEIL

DGH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DGH CONSULTING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي , شارع 

محمد V  اقامة مريم عمارة 2 شقة 
20 الطابق 1 - 20160 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DGH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CONSULTING

القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اآللي) الحاسب  أعمال  بجميع 

والتليماتية) اإللكترونية  واالتصاالت 

الخصوص) وجه  وعلى  وامليكانيكا 

دراسة وتحليل وإعداد البرامج..

شارع) (, (: االجتماعي) املقر  عنوان 

2)شقة) اقامة مريم عمارة) ( (V محمد)

مراكش) (20160  -  1 الطابق) (20

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: غزاف) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غزاف  ادريس  السيد 

شقة) (1 عمارة) الخزامي  ليساسفة 

الدار البيضاء) (20190   3 طابق) (10

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() غزاف  ادريس  السيد 

شقة) (1 عمارة) الخزامي  ليساسفة 

الدار البيضاء) (20190   3 طابق) (10

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121398.

297I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

2MTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة رقم 11 الطابق الثاني البقعة 
رقم 22 تجزئة الزيتون شارع مديونة 

اسفي ، 26000، اسفي اسفي
2MTRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي البقعة 

356 تجزئة الشروق سبت جزولة - 
26000 اسفي اسفي.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9697
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 دجنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (500 البوعبيدي)
)السيد) 500)حصة لفائدة) من أصل)
دجنبر) (30 محمد عبيدي بتاريخ) )ة()

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (06 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)08.

298I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

2MTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
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الشقة رقم 11 الطابق الثاني البقعة 
رقم 22 تجزئة الزيتون شارع مديونة 

اسفي ، 26000، اسفي اسفي
2MTRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي البقعة 

356 تجزئة الشروق سبت جزولة  - 
26000 اسفي .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9697
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)دجنبر)2020)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (06 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)08.
299I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

2MTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة رقم 11 الطابق الثاني البقعة 
رقم 22 تجزئة الزيتون شارع مديونة 

اسفي ، 26000، اسفي اسفي
2MTRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي البقعة 
356 تجزئة الشروق سبت جزولة - 

26000 اسفي اسفي.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9697

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»200.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)88.

500I

Sté(BELKAOURI(TRANS

بالكوري ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté(BELKAOURI(TRANS

الحي اإلداري - الوطية ، 82010، 

طانطان املغرب

بالكوري ترانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلداري - 82010 إقليــم طانطان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5751

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مار2)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بالكوري ترانس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع و األشخاص.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طانطان) إقليــم  (82010 (- اإلداري)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بالكوري السعيد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بالكوري السعيد عنوانه)ا()

حي السالم)-)الوطية)82010)طانطان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بالكوري السعيد عنوانه)ا()

حي السالم)-)الوطية)82010)طانطان)

املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

501I

SANDA BANCHY

SANDA BANCHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SANDA BANCHY

125 شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

SANDA BANCHY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 

11 النصر 92 الطابق 1  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANDA BANCHY

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس) التجميل  منتجات  وتصدير 

واالكسسوارات.

21)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 90000  -   1 الطابق) (92 النصر) (11

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيدة سند2 بولعيش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( بولعيش) نبوية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بولعيش)) سند2  السيدة 
املصلى) (9 رقم) (37 زنقة) عنوانه)ا()

90000)طنجة))املغرب.

السيدة نبوية بولعيش))عنوانه)ا()
 90000  9 رقم) (37 حي املصلى زنقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بولعيش)) سند2  السيدة 
املصلى) (9 رقم) (37 زنقة) عنوانه)ا()

90000)طنجة))املغرب

السيدة نبوية بولعيش عنوانه)ا()
 90000  9 رقم) (37 حي املصلى زنقة)

طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239973.

502I

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير

FIDUCIAIRE LAANIBRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير
رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 

املريني جيليز، 20020، مراكش 

املغرب
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FIDUCIAIRE LAANIBRA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي إقامة دار 

السعادة عمارة 119 رقم 3 - 20000  

مراكش  املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2372

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى  (

تم تغيير) (2021 يناير) (13 في) املؤرخ 

 FIDUCIAIRE« من) الشركة  تسمية 

 WINIUM« إلى) (»LAANIBRA

. »Expert

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121103.

503I

DIGIFAB

DIGIFAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIGIFAB

 Bd(Brahim(roudani 5éme ,332

 étage(N21 Résidence(Rayhan,

 Quartier(Mâarif(Casablanca،

20000، Casablanca(Maroc

DIGIFAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 

إبراهيم الروداني ط5 رقم 21 إقامة 

الريحان املعاريف  - 20000

 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

289323

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGIFAB
هندسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معلوميات.
 332 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 21 رقم) شارع إبراهيم الروداني ط5)
 20000 (- ( املعاريف) الريحان  إقامة 

الدار البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() (MEDIA-AP الشركة)
31)شارع ستاندال))92230)جونفليه)

فرنسا).
عنوانه)ا() الغفولي  ملياء) السيدة 
 200000 املسكيني) رحال  شارع  (52

الدار البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الغفولي  ملياء) السيدة 
 20000 املسكيني) رحال  شارع  (52

الدار البيضاء))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

502I

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

JM INSTALCIONES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM
18، زنقة عمرو بن العاص، الطابق 
األول، الرقم 3 ، 90020، طنجة 

املغرب
JM INSTALCIONES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 
زنقة عمرو بن العاص،الطابق 

الثالث،الرقم 26 - 90020 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INSTALCIONES

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واإلنشاءات) أساسية،) بصفة  البناء)

املرتبطة بها.

 29 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العاص،الطابق) بن  عمرو  زنقة 

طنجة) (90020  -  26 الثالث،الرقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: بوغلي�سي) سناء) السيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد املهدي الشحم):))50)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سناء)بوغلي�سي عنوانه)ا()

طنجة) (90000 حي السانية القديمة)

املغرب.

عنوانه)ا() الشحم  املهدي  السيد 

اعزيب ابقيو)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الشحم  املهدي  السيد 

اعزيب ابقيو)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239619.

505I

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير

HOST IN MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير
رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 20020، مراكش 

املغرب
HOST IN MARRAKECH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دائرة البور 
جماعة الويدان دوار بلعربي املجال 
األخضرجوج فيال رقم 26  - 20000 

مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2722

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى  (
تم تغيير) (2021 فبراير) (02 املؤرخ في)
 HOST IN« من) الشركة  تسمية 
 BACHA« إلى) (»MARRAKECH

. »TRANSACTIONS
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121399.
506I

LOZANO INDUSTRIES SARL

 LOZANO INDUSTRIES
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LOZANO INDUSTRIES SARL
 AV MOHAMED BEN

 ABDELLAH  IMM(Nº121 1er
 ETAGE(Nº1 ، 90000، TANGER

MAROC
 LOZANO INDUSTRIES SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MOHAMED BEN ABDELLAH

 IMM 121 1ER(ETG(Nº1 - 90000
TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113967

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LOZANO INDUSTRIES SARL

.AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.EXTRACTION HUILES

 AV (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 MOHAMED BEN ABDELLAH

 IMM 121 1ER ETG Nº1 - 90000

.TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2021)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 LOZANO الشركة)

 AV عنوانه)ا() (INDUSTRIES SARL

 MOHAMED BEN ABDELLAH

.90000 TANGER MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 LOZANO ROCA السيد)

عنوانه)ا() (ALFONSO

 U R B A N I Z A C I O N

 VISTAHERMOSA N20

 ALGECIRAS 11202 ALGECIRAS

ESPANA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

507I

fiduciaire(belfisc

MANDOUR ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

fiduciaire(belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
MANDOUR ELEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 1 دكان 

حبو2 املسجد لعيون - 25050 ابي 
الجعد اململكة املغربية.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 103
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم حذف) (2021 يناير) (02 املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
مقاول التركيب الكهربائي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)06/2021.
508I

LEADER FINANCE

VITAL IRRI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،
40000، MARRAKECH(MAROC

VITAL IRRI TRAVAUX  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
كماسة عمالة شيشاوة - 21000  

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

801
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2015 فبراير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VITAL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. IRRI TRAVAUX

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الري

)بيع املنتوجات الفالحية)

اعمال البناء.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  21000 (- شيشاوة) عمالة  كماسة 

شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد املصطفى العلواني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: العلواني) الواحد  عبد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العلواني) املصطفى  السيد 

البرجة زمران لوداية) دوار  عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب.

العلواني) الواحد  عبد  السيد 

البرجة زمران لوداية) دوار  عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العلواني) املصطفى  السيد 

البرجة زمران لوداية) دوار  عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2015)تحت رقم)51.

509I

2YOUR BUSINESS CONSULTING

RHAMNA GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 2YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال 2 

الطابق الثالت شقة 2 ، 23150، 

ابن جرير املغرب

RHAMNA GREEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النور 

الرقم 160  - 23150  ابن جرير  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RHAMNA GREEN

-إعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدوير الزيوت املستعملة

-التجارة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي النور)

جرير)) ابن  ( (23150  -   160 الرقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مزوار) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد مزوار عنوانه)ا()حي)

النور الرقم)160  23150))ابن جرير))

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد مزوار عنوانه)ا()حي)

النور الرقم)160  23150))ابن جرير))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)122.

510I

ASSURANCES GOULMIMA SARLAU

 STE ASSURANCES

GOULMIMA SARLAU
إعالن متعدد القرارات

 ASSURANCES GOULMIMA

SARLAU

 BD(HASSAN(II(N 1 HAY(EL

 ،FAHT(GOULMIMA ، 52000

كلميمة املغرب

 STE ASSURANCES GOULMIMA

SARLAU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الحسن الثاني رقم 1 حي الفتح 

كلميمة  - 52000 الراشيدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:)

»شركة ذات املسؤولية) للشركة من)

املحدودة«)إلى)»شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد«.

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

بوعزامة) )ة() السيد) تفويت  مايلي:)

من) اجتماعية  حصة  (300 ابراهيم)

)ة() حصة لفائدة السيد) (300 أصل)

فبراير) (22 بتاريخ) محمد  بوعزامة 

.2021

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:07 و) (06 رقم) بند 

على مايلي:)السيد))ة()بوعزامة محمد)

اصل)) من  حصة  (1000 ل) املالك 

حصة من رأ2 مال الشركة) (1000

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)101/2021.

511I

TAUX CONSEILS

نيزو سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAUX CONSEILS

 DAKHLA(AAGADIR ، 80080،

AGADIR MAROC

نيزو سرفيس  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز مير 

اللفت - 85352 افني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2711

 15 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

نيزو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سرفيس).

وجبات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سريعة للوجبات الخفيفة

مقهى

مطعم الوجبات الجاهزة

كراء)مؤسسة تجارية أو صناعية

عنوان املقر االجتماعي):)مركز مير)

اللفت)-)85352)افني املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة كارول)،)مارتين)،)لورانس)
 10 بقيمة) حصة  (500 ( (: الناباتس)

درهم للحصة).
السيد هشام حب�سي)):))500)حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كارول)،)مارتين)،)لورانس)
اللفت) مير  مركز  الناباتس عنوانه)ا()

85352)افني املغرب.
عنوانه)ا() ( حب�سي) هشام  السيد 
مركز مير اللفت)85352)افني املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كارول)،)مارتين)،)لورانس)
اللفت) مير  مركز  الناباتس عنوانه)ا()

85352)افني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2021)تحت رقم)85/2021.

512I

fiduciaire(belfisc

MANDOUR ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

fiduciaire(belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
MANDOUR ELEC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 1 دكان 

حبو2 املسجد لعيون - 25050 ابي 
الجعد اململكة املغربية.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.103
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
وتبعا) (2021 يناير) (02 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

املمثل)ين()القانوني)ين(:)

-)سعيدي محمد

- MANDOUR ELEC)شركة ذات)

مقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 

اإلجتماعي ب:)1)دكان حبو2 املسجد)

اململكة) الجعد  ابي  (25050 لعيون)

املغربية
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)103

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)06/2021.

513I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BO CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 20000، مراكش املغرب

BO CENTRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

10 عمارة هناء زنقة رحال بن أحمد، 

جليز 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111023

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRE

مركز) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال)

-)اإلشهار.
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عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
10)عمارة هناء)زنقة رحال بن أحمد،)

جليز)20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: السيد زكرياء)اشطو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: السيد سفيان بن سعيدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اشطو  زكرياء) السيد 
املسيرة)2)2 رقم)23 20000)مراكش)

املغرب.
سعيدي) بن  سفيان  السيد 
(،212 رقم) األمان،) تجزئة  عنوانه)ا()

أسكجوز)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اشطو  زكرياء) السيد 
املسيرة)2))2 رقم)23 20000)مراكش)

املغرب
سعيدي) بن  سفيان  السيد 
(،212 رقم) األمان،) تجزئة  عنوانه)ا()

أسكجوز)20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)190253.

512I

MACOSIS CONSULTING

UNIKA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
UNIKA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
58 شارع زازا السعادة - 30000 

فا2 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58171

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 شتنبر) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد محسن) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
مزيان ديدوح بتاريخ)07)شتنبر)2020.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوبر) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2020)تحت رقم)2297/2295.

515I

CAPITALIS

YAGHABA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPITALIS
زنقة صحراوي عمارة الصحراوي 

رقم ٣٥ الطابق ٦ ، 20690، 
CASABLANCA MAROC

YAGHABA SERVICES  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 
ابن منير الطابق السفلي رقم 29  
املعاريف 20053 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291957
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YAGHABA SERVICES

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحويل األموال.

زنقة) (82 (: عنوان املقر االجتماعي)

  29 رقم) السفلي  الطابق  منير  ابن 

البيضاء) الدار  (20053 املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيدة وفاء)بنيس)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

مسليط) الطاهري  هشام  السيد 

درهم) (50.000 حصة بقيمة) (500   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة وفاء)بنيس))عنوانه)ا()82 

رقم) الثالت  ( الطابق) منير  ابن  زنقة 

البيضاء) الدار  (20053 املعاريف) (7

املغرب.

مسليط) الطاهري  هشام  السيد 

زنقة ابن منير الطابق)) (82 عنوانه)ا()

الثالت رقم)7)املعاريف)20053)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وفاء)بنيس))عنوانه)ا()82 

رقم) الثالت  ( الطابق) منير  ابن  زنقة 

البيضاء) الدار  (20053 املعاريف) (7

املغرب

مسليط) الطاهري  هشام  السيد 

زنقة ابن منير الطابق)) (82 عنوانه)ا()

الثالت رقم)7)املعاريف)20053)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767583.

516I

N2M CONSEIL-SARL

INTEGRAL MED
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

INTEGRAL MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم 85 سلوان - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTEGRAL MED

غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة او البناء

-)التصدير و االستيراد

-)التجارة

-)االستغالل الفالحي

و) الفالحية  املستلزمات  بيع  (-

النباتات املرخصة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 62000 (- سلوان) (85 رقم) الوحدة 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) بوقشار  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  بوقشار  السيد 
 62000 ( ازالف) عزيمان  بني  دوار 

الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  بوقشار  السيد 
 62000 ( ازالف) عزيمان  بني  دوار 

الدريوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)258.

517I

دنيا صوجيم

 AUDITION SANTE MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

دنيا صوجيم
261 شارع عبد املومن الطابق 

األول رقم 3 الدارالبيضاء ، 2022، 
الدارالبيضاء املغرب

 AUDITION SANTE MAROC
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 223، 

شارع عبد املومن، الطابق 5 ، رقم 
35، الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

2022 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

250963
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 نونبر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AUDITION SANTE MAROC

.SARL

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير،)بيع و شراء)أالت السمعية و)

لوازمها).

(،223 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) (، (5 الطابق) شارع عبد املومن،)

الدارالبيضاء) ( الدارالبيضاء) (،35

2022)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سفيان)) الحكيم  عبد  السيد 

اقامة) كاليفورني  جنان  عنوانه)ا()

لينا،)طابق)3،)ش)12،)بيست تدارت،)

 2022 ( الدارالبيضاء) الشق،) عين 

الدارالبيضاء)املغرب.

التون�سي) علي  محمد  السيد 

املكي) شارع  عنوانه)ا() ( العزواني)

ط2/12،) عمارة يسرى1،) الناصري،)

تطوان))93020)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سفيان)) الحكيم  عبد  السيد 

اقامة) كاليفورني  جنان  عنوانه)ا()

لينا،)طابق)3،)ش)12،)بيست تدارت،)

 2022 الدارالبيضاء) الشق،) عين 

الدارالبيضاء)املغرب

التون�سي) علي  محمد  السيد 

املكي) شارع  عنوانه)ا() ( العزواني)

ط2/12،) عمارة يسرى1،) الناصري،)

تطوان))93020)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)723662.

518I

fidjuris(sarl

GARAGE AL OUSTOURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

GARAGE AL OUSTOURA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

81 و85، الزنقة 110، مجموعة 

د االلفة - 22300 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

282203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARAGE AL OUSTOURA

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صفائح املعدنية للسيارات و املكانيك.

عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)81 

و85،)الزنقة)110،)مجموعة د االلفة)

- 22300)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: موطيع) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() موطيع  مهدي  السيد 

مجموعة د) (،110 الزنقة) (،83 الرقم)

االلفة)22300)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() موطيع  مهدي  السيد 

مجموعة د) (،110 الزنقة) (،83 الرقم)

االلفة)22300)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

املركز) رقم  تحت  (2020 دجنبر) (28

الجهوي لالستثمار.

519I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

CHAMSSI DE CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

CHAMSSI DE CHANGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 120 

شارع املتنبي بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 02)مار2) املؤرخ في)

شركة) (CHAMSSI DE CHANGE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 500.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 120 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

بني) (23000 (- شارع املتنبي بني مالل)

مالل املغرب نتيجة لعدم القدرة على)

املنافسة).
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و عين:

و) شم�سي  ( سعيد) السيد)ة()

اوالد) عبو  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

قصبة) الواد  سعيد  اوالد  يوسف 

املغرب) ( قصبة تادلة) (23350 ( تادلة)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 120 وفي) (2021 مار2) (02 بتاريخ)

بني) (23000 (- شارع املتنبي بني مالل)

مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)03)مار2)

2021)تحت رقم)222.

520I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

S.B.2F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

S.B.2F شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 

3 الحي االداري تجزئة عثمانية بني 

مالل - 23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 فبراير) (23 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  (S.B.2F حل)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة) االداري  الحي  (3 الطابق)

عثمانية بني مالل)-)23000)بني مالل)

املغرب نتيجة لعدم القدرة املنافسة.

و عين:

و) فتان  ( محمود) السيد)ة()

مجموغة) الشروق  تجزئة  عنوانه)ا()

03)فيال)21  23000)بني مالل املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)23)فبراير)2021)وفي الطابق)3 
الحي االداري تجزئة عثمانية بني مالل)

- 23000)بني مالل املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)03)مار2)

2021)تحت رقم)223.
521I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أمانة إيمو أوف شور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو2 مار2 رقم 22 ، 

90000، طنجة املغرب
أمانة إيمو أوف شور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
املجد القطعة 822  إر أ رقم 27  - 

90000 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
85933

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2021 فبراير) (23 املؤرخ في)
تسمية الشركة من)»أمانة إيمو أوف)

شور«)إلى)»إيمولوكس طنجة«).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220168.
522I

FOUZMEDIA

SMART PAINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SMART PAINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 
االمام علي مكتب رقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART PAINT
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة واشغال البناء.
30)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 12000  -  2 رقم) االمام علي مكتب 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ادريس  ركاب  السيد 

القنيطرة)12000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ادريس  ركاب  السيد 

القنيطرة)12000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)-.
523I

FOUZMEDIA

HAND L COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

HAND L COMPANY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 

د املغرب العربي رقم 1 - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAND(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. L COMPANY

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تنظيف الواجهات والعمران

املختلفة) االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

بلوك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 12000  -  1 رقم) العربي  املغرب  د 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العمراني) العلوي  زهور  السيدة 
رقم) (19 و) (1 زنقتي) زاوية  عنوانه)ا()

القنيطرة) (12000 معمورة) حي  (11

املغرب.

السيدة))اسية الغا�سي))عنوانه)ا())
العاص) ابن  وعمر  علي  االمام  زاوية 

عمارة 2 شقة)11  12000)القنيطرة)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العمراني) العلوي  زهور  السيدة 
عنوانه)ا()زاوية زنقتي)1)و)19)رقم)11 

حي معمورة)12000)القنيطرة املغرب

اسية الغا�سي عنوانه)ا()) ( السيدة)

العاص) ابن  وعمر  علي  االمام  زاوية 

عمارة 2 شقة)11  12000)القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)-.

522I

ائتمانية مومن

LOA CAR شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

شركة LOA CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 72 

شارع املسيرة 2 بوعرفة - 61200 

بوعرفة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. LOA CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات)ـمقاول في نقل االرساليات)

لأللعاب) وأجهزة  القوارب  ( كراء)

وللرياضات املائية
 72 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 61200 (- بوعرفة) (2 املسيرة) شارع 

بوعرفة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املكي) كديدة  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كديدة املكي عنوانه)ا()دوار)

العثامنة) منصور  أوالد  الخضران 

63300)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املكي كديدة عنوانه)ا()دوار)

العثامنة) منصور  أوالد  الخضران 

63300)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)2021/18.

525I

ائتمانية مومن

 EXPRESS LINE شركة
EUROMAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

 EXPRESS LINE شركة

EUROMAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عمر 

السالوي رقم 68 - 60000 وجدة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)03)شتنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقة عمر السالوي رقم)68 - 60000 

وجدة املغرب«)إلى)»تجزئة بدر رقم)62 

- 61200)بوعرفة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)2021/20.

526I

ائتمانية مومن

 EXPRESS LINE شركة

EUROMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

 EXPRESS LINE شركة

EUROMAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 زنقة 

عمر سالوي - 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2020 غشت) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

راشدي) بشير  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()عادل)

بنمومن بتاريخ)02)غشت)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)2021/20.

527I

ELECTRO ELAISSI

ELECTRO ELAISSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELECTRO ELAISSI

 ANASSI 29 ENTREE 11 N 109

 4EME(ETG(S(D(CASABLANCA ،

20600، CASABLANCA(MAROC

ELECTRO ELAISSI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE 7 N وعنوان مقرها اإلجتماعي

 5 2EME(ETG(APT(N 4 SAADA

 S(B(CASABLANCA - 20600

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

291297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO ELAISSI

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.ELECTROMENAGER

 RUE 7 (: املقر االجتماعي) عنوان 

 N 5 2EME ETG APT N 2 SAADA

 S B CASABLANCA - 20600

.CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6302

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 EL AISSI ABDERRAHIM(السيد

 ANASSI 29 ENTREE 11 عنوانه)ا()

 N 109  20600 CASABLANCA

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 EL AISSI ABDERRAHIM(السيد

 ANASSI 29 ENTREE 11 عنوانه)ا()

 N 109  20600 CASABLANCA

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

528I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

UNIVERS FRIGO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 UNIVERS FRIGO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 1 

تجزئة العشيشية الصخيرات - 

12050 الصخيرات املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري 

130097

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (22 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقاول نقل البضائع

مقاول النقل الدولي للبضائع

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

 . 2021)تحت رقم)5122

529I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

 EL GHAYDOUNI

IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EL GHAYDOUNI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

عرفي) أو  توثيقي  عــــــــــقد  بمقت�سى 

الرباط.بتاريخ) )املدينة() في) مسجل 

تــــــــــم) قد  ( (.20-01-202101-2021

تأسيس:

شركة ذات املســــــؤولية)))املحدودة)

ــــــــــــــــــــــــضامن) شــــــــــــــــــــــــــركة التــ

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 X بشريك وحيد)

ـــــــــــــــــساهمة) شـــــــــــــــــــــــــركة املــــــــ

الشــــــــــــــــــــــركات) وكاالت  او  فـــــــروع 

مقرها) يوجد  التي  التـــــــــــــــــجارية 

بالخارج)

الهـــــــــــدف االجــــــــــــتماعي:

مقاول األشغال املتنوعة والبناء

مقاول نقل البضائع

التجارة.

  100000,00 الشركـة:) رأسمال 

100)حصة من) ( إلى) ( ( درهم مقسمة)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة

  1000 ( ( ( ( ( الغيدوني يحيى) (-

الوطنية))) للبطاقة  الحملة  (: ( حصة)

ZT12136

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.

 8 رقم) العماري  تجزئة  (: ( املـــــــــــقر)

الصخيرات) (12050 (- الصخيرات)

املغرب

الغيدوني يحيى عنوانه)) ( املسير:) (

الصخيرات) (8 تجزئة عين الروز رقم)

12050)الصخيرات املغرب
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة:)132257 

بتاريخ)02-03-2021 

530I

AFTER SCHOOLING

HAGGOUCH TRAVDIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFTER SCHOOLING

تجزئة مرجان 2 عمارة I.82 رقم 2 
رقم 2، 50000، مكنا2 املغرب

HAGGOUCH TRAVDIV شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 127 زنقة 

الحميديين ب م ع 50000 مكنا2 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAGGOUCH TRAVDIV

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

 127 ( ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 50000 ع) م  ب  الحميديين  زنقة 

مكنا2 املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ادريس) حكوش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))حكوش ادريس)))عنوانه)ا())

127)زنقة الحميديين ب م ع)50000 

مكنا2 املغرب))).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))حكوش ادريس)))عنوانه)ا())

127)زنقة الحميديين ب م ع)50000 

مكنا2 املغرب))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (03 بتاريخ) بمكنا2  التجارية 

2021)تحت رقم)566.

531I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AFER SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7722-01 

صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

AFER SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة رقم ف 6 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.



6303 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFER (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)-استغالل)

وتسيير مقهى.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
6 - 73000)الداخلة) الوحدة رقم ف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: افرياض) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عماد بخشين):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسن افرياض عنوانه)ا()
 02 رقم) (11 زنقة) (02 الرحمة) حي 

73000)الداخلة املغرب.
عنوانه)ا() بخشين  عماد  السيد 
حي السالم رقم)623 73000)الداخلة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن افرياض عنوانه)ا()
 02 رقم) (11 زنقة) (02 الرحمة) حي 

73000)الداخلة املغرب
عنوانه)ا() بخشين  عماد  السيد 
حي السالم رقم)623 73000)الداخلة))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)271.
532I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TINAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7722-01 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

TINAN TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد 
الشياف زنقة اطلس رقم 02 - 

73000 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15723

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

2021)تمت املصادقة على):
لحسن) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (330 بهموتي)
330)حصة لفائدة))السيد))ة() أصل)
فبراير) (22 بتاريخ) امقران  الحسن 

.2021
العطافي) ( نبيل) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (330
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (330
فبراير) (22 بتاريخ) امقران  الحسن 

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

.330 2021)تحت رقم) 26)فبراير)
533I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TINAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7722-01 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
TINAN TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي حي 

واد شياف زنقة اطلس رقم 02 - 
73000 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15723
العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) (22 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 
 26 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)330.
532I

HK CONSULTING

PHARMA WAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca(MAROC

PHARMA WAY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفردو2 رقم 38 الطابق السفلي 

عين السبع،  - 20250 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMA WAY SARL
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصيدالنية) شبه  املنتجات  ( ( شراء)
واملواد الطبية وشبه الطبية،)استيراد)
وشبه) الطبية  املنتجات  وتسويق 
املعامالت) جميع  وعموما  الطبية،)
الفنية و التجارية و الصناعية و املالية))
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
أو غير مباشر بغرض الشركة أو التي)

تساهم في توسيعها أو تطويرها..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السفلي) الطابق  (38 رقم) الفردو2 
عين السبع،))-)20250)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بازة عبدالواحد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 ( (: فتيحة) نحيل  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بازة عبدالواحد عنوانه)ا()
 3 رقم) (276 دار ملان بلوك إي عمارة)
البيضاء) الدار  (20250 السبع) عين 

املغرب.
عنوانه)ا() فتيحة  نحيل  السيدة 
 111 الشقة) (2 الطابق) املنار  إقامة 
البيضاء) الدار  (20250 السبع) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بازة عبدالواحد عنوانه)ا()
 3 رقم) (276 دار ملان بلوك إي عمارة)
البيضاء) الدار  (20250 السبع) عين 

املغرب
عنوانه)ا() فتيحة  نحيل  السيدة 
 111 الشقة) (2 الطابق) املنار  إقامة 
البيضاء) الدار  (20250 السبع) عين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768725.
535I

AMGHAR MOHAMED

 STE D›ENGRAISSEMENT
 DES VEAUX ATLAS MAROC

S.E.V.A.M
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN
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 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

 STE D›ENGRAISSEMENT

 DES VEAUX ATLAS MAROC

S.E.V.A.M)( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

علي احمد كشاتة اغبالوا اقورار 

صفرو - 31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE D’ENGRAISSEMENT

 DES VEAUX ATLAS MAROC

.((S.E.V.A.M

تربية) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتسمين األبقار الحية والعجول

-)تاجر ماشية.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتماعي)

اقورار) اغبالوا  كشاتة  احمد  علي 

صفرو)-)31000)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الهاللي) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد سفيان الهاللي)
3)شقة) زنقة محمد الديوري ط) (07
صفرو) (20000 الدارالبيضاء) (150

ااملغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد سفيان الهاللي)

3)شقة) زنقة محمد الديوري ط) (07

صفرو) (20000 الدارالبيضاء) (150

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)22/2021.

536I

AMGHAR MOHAMED

SERROUHEN TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

SERROUHEN TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الغروسات املنزل صفرو - 31000 

صفرو املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2019 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 20.000« أي من) درهم«) (130.000«

عن) درهم«) (150.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)108/2021.

537I

FIGENOUV

EZZOUIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكنا2 املغرب

EZZOUIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البلدية رقم 917 الطابق رقم 1 - 

50000 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EZZOUIA

غرض الشركة بإيجاز):)-1)اشغال)

مختلفة واشغال البناء).)-2)التجارة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  1 رقم) الطابق  (917 رقم) البلدية 

50000)مكنا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيوي عبد العزيز):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  عزيوي  السيد 
الزيتون)) رياض  (321 عنوانه)ا()

50050)مكنا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عبد  عزيوي  السيد 
الزيتون)) رياض  (321 عنوانه)ا()

50050)مكنا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1166.

538I

NCG EXPERTISE

Ste  PRONORMES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

Ste  PRONORMES(SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة  ج 

رقم 1 شارع عالل الفا�سي اقامة 

النرجس مراكش - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112083

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PRONORMES SARL

تنطيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعي

(• السباحة) أحواض  تنظيف  (

البستنة)•)التطهير والتعقيم
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عمارة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع عالل الفا�سي اقامة) (1 ج رقم)

مراكش) (20000 (- مراكش) النرجس 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة اسماء)بنيس):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: حسان) تورية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنيس  اسماء) السيدة 

 20000 275)مراكش) اسيف ب رقم)

مراكش املغرب.

السيدة تورية حسان عنوانه)ا()ح)
م بلبكار01)رقم)962)مراكش)20000 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنيس  اسماء) السيدة 

 20000 275)مراكش) اسيف ب رقم)

مراكش املغرب

السيدة تورية حسان عنوانه)ا()ح)
م بلبكار01)رقم)962)مراكش)20000 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121329.

539I

COMPTAFFAIRES

TISSIR PLAST
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

TISSIR PLAST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 55 

املنطقة الصناعية سيدي البرنو�سي 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.159227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد واعدي حسن،)واعدي)

واعدي رضوان) واعدي خالد،) عمر،)

محددة) غير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

ولهم توقيع مشترك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)12:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769231.

520I

احمد ايت دحمان

ste  SOLE MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

احمد ايت دحمان

حي اكلي الشمالي ميسور ، 33250، 

ميسور املغرب

ste  SOLE(MAROC(SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني  - 33250 ميسور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 09)مار2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (ste( ( SOLE( MAROC( SARL
رأسمالها)10.000)درهم.

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع) (
الزرقطوني))-)33250)ميسور املغرب)

نتيجة ل):)قرار الجمع االم.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ميسور) (33250 املغرب) الزرقطوني 

املغرب.)
و عين:

عبد الالوي و) ( ( احمد) السيد)ة()
 33250 ( الزقطوني) شارع  عنوانه)ا()
ميسور املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2021)تحت رقم)51/2021.
521I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BIOPESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7722-01 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
BIOPESCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي القسم 
1 بلوك 52 الطابق الثاني شقة رقم 

02 - 73000 الداخلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5771

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 نونبر) (19 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-بيع السمك بالجملة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

نونبر)2020)تحت رقم)1089.
522I

COMPTAFFAIRES

FATIMAC
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FATIMAC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

بارك بالزا شقة رقم 10 الطابق 

الخامس مدرج اوه 2 عمارة اوه 2 - 

28800 املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18821

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (08 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تعيين السيدة فاطمة الزهراء) مايلي:)

بوخرقي كمسيرة مشتركة للشركة و)

السيد حسن) بالتالي يصبح كل من 

الزهراء) فاطمة  والسيدة  ( بوخرقي)

بوخرقي مسيرين مشتركين للشركة))و)

لهما توقيع منفصل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)12:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)616.

523I

احمد ايت دحمان

STE SOLE MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

احمد ايت دحمان

حي اكلي الشمالي ميسور ، 33250، 

ميسور املغرب
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STE SOLE MAROC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
الزرقطوني شارع الزرقطوني 33250 

ميسور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 09)مار2) املؤرخ في)
شركة) (STE SOLE MAROC SARL
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
الزرقطوني) شارع  اإلجتماعي  مقرها 
ميسور) (33250 الزرقطوني) شارع 

املغرب نتيجة لقرار الجمع العام.
و عين:

و) الالوي  عبد  ( احمد) السيد)ة()
 33250 ( عنوانه)ا()شارع الزرقطوني)
ميسور املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2021 مار2) (09 بتاريخ)
 33250 بئرانزران) حي  الزرقطوني 

ميسور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2021)تحت رقم)51/2020.

522I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SUD MAROC
 DEVELOPPEMENT

NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7722-01 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
 SUD MAROC

 DEVELOPPEMENT NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

1 زنقة رقم 19 عمارة 25 رقم 01 

الطابق الرابع - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MAROC DEVELOPPEMENT

.NEGOCE

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال مختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرحمة)1)زنقة رقم)19)عمارة)25)رقم)

الداخلة) (73000 (- الطابق الرابع) (01

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.000 ( (: اخماري) عسو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اخماري  عسو  السيد 

الغزالي) حي  (23 رقم) االبطال  تجزئة 

12000)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اخماري  عسو  السيد 

الغزالي) حي  (23 رقم) االبطال  تجزئة 

12000)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

مار2)2021)تحت رقم)352.

525I

COOPERANDHUNTER

COOPERANDHUNTER
إعالن متعدد القرارات

COOPERANDHUNTER

12 زنقة خالد ابن الوليد، الطابق 

الثالث، الشقة رقم 6 ، 90000، 

طنجة املغرب

COOPERANDHUNTER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 

خالد ابن الوليد، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91953

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

بـ«طنجة،) الكائن  الحالي  مقرها  من 
الطابق) الوليد،) ابن  خالد  زنقة  (12

مقرها) إلى  (»6 رقم) الشقة  الثالث،)

شارع) (183 »طنجة،) بـ) الجديد 

الطابق) (،NREA مركز) العهد،) ولي 

األر�سي،)املكتب رقم)15«.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تجديد ثقة تسيير الشركة في الشريك)

افريحة،) بن  نبيل  السيد  الوحيد 

للشركة،) الوحيد  املسير  بصفته 

وذلك ملدة غير محدودة.)تلزم الشركة)

املسير) بتوقيع  معامالتها  جميع  في 

الوحيد السيد نبيل بن افريحة.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)

التغييرات) ليشمل  للشركة  األسا�سي 

الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:0 رقم) بند 

تحيين وإعادة صياغة النظام) مايلي:)

األسا�سي بالكامل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239997.

526I

FIGENOUV

EMAELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكنا2 املغرب

EMAELEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قبو 

البساتين7 الشطر3 رقم 106 

البساتين مكنا2 - 50020 مكنا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMAELEC

غرض الشركة بإيجاز):)-1)اشغال)

-2اشغال مختلفة و اشغال) الكهرباء)

البناء).
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قبو) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 106 رقم) الشطر3) البساتين7)
مكنا2) (50020 (- البساتين مكنا2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الغاني)) عبد  محفو�سي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الغاني) عبد  محفو�سي  السيد 
 3 7الشطر) البساتين) عنوانه)ا()
مكنا2) (50020 البساتين) (106 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغاني) عبد  محفو�سي  السيد 
 3 7الشطر) البساتين) عنوانه)ا()
مكنا2) (50020 البساتين) (106 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1058.
527I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

LMDF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

LMDF SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 زنقة 
آيت أورير ، الطابق 2 ، شارع موالي 
يوسف ، حي بوركون  -  20020  

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LMDF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL
القيام) ــ) ( (: غرض الشركة بإيجاز)
والتطوير) البناء) أعمال  بجميع 
العامة) املدنية  والهندسة  ( املتنوعة)
أو الخاصة وأعمال تنظيف املوقع)....
وتركيب) وإنتاج  وإنشاء) دراسة  ــ)

املطابخ املجهزة)....
 3 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (، (2 الطابق) (، زنقة آيت أورير)
((- ( بوركون) حي  (، يوسف) موالي 

20020))الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: ( محسن) حسنين  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 500 (: بلبشير) الدين  عز  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسنين محسن))عنوانه)ا()))
(، ،)مجمع أشطر) (3 الطابق) (، (9 رقم)
زنقة فلورونس)) (، شارع حاتم عصام)

12010))الدار البيضاء)املغرب.
السيد عز الدين بلبشير عنوانه)ا())
(، زنقة الزوبير بن قيس) (، (222 رقم)

السوي�سي)10170))الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسنين محسن))عنوانه)ا()))
(، ،)مجمع أشطر) (3 الطابق) (، (9 رقم)
زنقة فلورونس)) (، شارع حاتم عصام)

12010)))الدار البيضاء)املغرب
السيد عز الدين بلبشير عنوانه)ا())
(، زنقة الزوبير بن قيس) (، (222 رقم)

السوي�سي)10170))الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768798.

528I

RAHHALI CONSEIL

 ACADEMIE PRIVEE
BOUHAJIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 1282

، 40000، Marrakech(Maroc
 ACADEMIE PRIVEE BOUHAJIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : منار 78،  
العمارة قباج ب ، الشقة بالطابق 

األول، سوق الربيع، سيبع، مراكش  
- 20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77959
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (11 املؤرخ في)
 ACADEMIE PRIVEE BOUHAJIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي منار)78،))العمارة قباج ب)
،)الشقة بالطابق األول،)سوق الربيع،)
مراكش) (20000 (- ( مراكش) سيبع،)
األرباح) تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

املرجوة.
و عين:

و) بوهاجر  ( ياسين) السيد)ة()
عنوانه)ا()تجزئة تعاونية النخيل رقم)
20000)مراكش املغرب) 12،)مراكش)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
((،78 2020)وفي منار) 11)نونبر) بتاريخ)
بالطابق) الشقة  (، ب) قباج  العمارة 
األول،)سوق الربيع،)سيبع،)مراكش))-)

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)118225.

529I

ste(united(consulting

CASH MIHANE .FS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(united(consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

CASH(MIHANE .FS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20 

بلوك 11 شارع محمد الفا�سي طريق 

موزار اقامة القد2 فا2 - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MIHANE .FS

معامالت) (: غرض الشركة بإيجاز)

(، املصرفية) الخدمات  (، الدفع)

املعامالت) األموال  اتصاالت،تحويل 

اإللكترونية اآلمنة.

 20 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

11)شارع محمد الفا�سي طريق) بلوك)

 30000 (- موزار اقامة القد2 فا2)

فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 500 ( (: السيدة فكروش سامية)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد الطالب مصطفى)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فكروش سامية عنوانه)ا()
 30000 ( 19)زنقة االنوار نرجس) رقم)

فا2 املغرب.
مصطفى) الطالب  السيد 
عنوانه)ا()رقم)19)زنقة االنوار نرجس))

30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فكروش سامية عنوانه)ا()
 30000 ( 19)زنقة االنوار نرجس) رقم)

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)782-782.
550I

AMJAD ANOUAR

MAPARAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 82-83
SLIMANE MAROC

MAPARAMED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
بلوك 25 رقم 61 - 12200 سيدي 

سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAPARAMED
اللوازم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشبه الطبية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 12200  -  61 رقم) (25 السالم بلوك)

سيدي سليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد العدراوي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املعدراوي محمد عنوانه)ا()
25)رقم61 12200  حي السالم بلوك)

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العدراوي محمد عنوانه)ا()
حي السالم بلوك)25)رقم)61 12200 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)19 

فبراير)2021)تحت رقم)25/2021.
552I

KAMA SERVICE

 MOQINE SERVICE
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 22350، سيدي بنور املغرب
  MOQINE SERVICE AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الصبابحة املشرك سيدي بنور - 

22350 سيدي بنور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2631

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2021 فبراير) (17 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()موقين)

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)3890.

553I

EUROMED COMPTA-SARL

HATIMBEL CAR
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

HATIMBEL CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان  

رقم 1 املستخرج من املنزل  الكائن 

بتجزئة االمان رقم 272 اسكجور 

املحاميد مراكش. دكان  رقم 1 

املستخرج من املنزل  الكائن بتجزئة 

االمان رقم 272 اسكجور املحاميد 

مراكش. 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HATIMBEL CAR

 LOUEUR(:(غرض الشركة بإيجاز

 DE VEHICULE AUTOMOBILES

.((SANS CHAUFFEUR

عنوان املقر االجتماعي):)دكان))رقم)

1)املستخرج من املنزل))الكائن بتجزئة)

املحاميد) اسكجور  (272 االمان رقم)

املستخرج من) (1 رقم) ( دكان) مراكش.)

املنزل))الكائن بتجزئة االمان رقم)272 

 20000 املحاميد مراكش.) اسكجور 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: السيد الحسين بلعيا�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 700 ( (: بلعيا�سي) حامد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بلعيا�سي) الحسين  السيد 

معطي) تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا()

مراكش) (20000 مراكش) هللا221)

املغرب.

بلعيا�سي عنوانه)ا() السيد حامد 

الرياض) حي  (16 رقم) الكرم  زنقة 

السالم اكادير))80999)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلعيا�سي) الحسين  السيد 

معطي) تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا()

مراكش) (20000 مراكش) هللا221)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121218.

555I
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AMJAD ANOUAR

PRO-RES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 82-83

SLIMANE MAROC

PRO-RES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة وداد 

جيهان زاوية شارع بئر انزران و شارع 

املغرب العربي الشقة 02 - 12200 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

PRO- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RES

املطاعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتنقلة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

انزران) بئر  شارع  زاوية  جيهان  وداد 

 -  02 العربي الشقة) و شارع املغرب 

12200)سيدي سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

كمال) املصطفى  زواوي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كمال) مصطفى  زواوي  السيد 
ثور) بني  الغراريين  دوار  عنوانه)ا()

سليمان) سيدي  (12200 القصيبية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

كمال) مصطفى  زواوي  السيد 
ثور) بني  الغراريين  دوار  عنوانه)ا()

سليمان) سيدي  (12200 القصيبية)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)19 

فبراير)2021)تحت رقم)27/2021.

557I

STE FICOGEMISS

STE SOKACE BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

12 الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب

STE SOKACE BAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارىة 

برحو الطابق الثاني  شقة 3 33250 

ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOKACE BAT

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء

تدبير املستغالت الفالحية.
عمارىة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 33250 3 برحو الطابق الثاني))شقة)

ميسور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

500.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.500 ( (: أحمد) قاسمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
املجيد) عبد  قاسمي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.500   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أحمد  قاسمي  السيد 
 33250 القصابي) املسدورة  دوار 

ميسور املغرب.
املجيد) عبد  قاسمي  السيد 
القصابي) بالل  آيت  دوار  عنوانه)ا()

33250)ميسور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أحمد  قاسمي  السيد 
 33250 القصابي) املسدورة  دوار 

ميسور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2021)تحت رقم)52.
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أسماء)ميديا

SNOUFY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

SNOUFY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 تقاطع 
شارع اللة ياقوت ومصطفى املعاني 
رقم85 الطابق التاني الدارالبيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

392967

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 شتنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تهنات) منال  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

100)حصة لفائدة))السيد))ة()هشام)

العيا�سي بتاريخ)01)شتنبر)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (2020 شتنبر) (16

 726226
559I

AMJAD ANOUAR

AMWAGE-ECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 82-83

SLIMANE MAROC

AMWAGE-ECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة وداد 

جيهان زاوية شارع بئر انزران و شارع 

املغرب العربي الشقة 02 - 12200 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3065

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10

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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMWAGE-ECO

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

اإلكولوجية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

انزران) بئر  شارع  زاوية  جيهان  وداد 

 -  02 العربي الشقة) و شارع املغرب 

12200)سيدي سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

كمال) املصطفى  زواوي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كمال) مصطفى  زواوي  السيد 
ثور) بني  الغراريين  دوار  عنوانه)ا()

سليمان) سيدي  (12200 القصيبية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

كمال) مصطفى  زواوي  السيد 
ثور) بني  الغراريين  دوار  عنوانه)ا()

سليمان) سيدي  (12200 القصيبية)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)19 

فبراير)2021)تحت رقم)26/2021.

561I

اشرف مكتب):)املحاسبة و دراسة املشاريع و فض)

النزاعات لالستاذ اسليماني))بالرشيدية املغرب على)

االجراءات القانونية):

ZIZI LUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة 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  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

ZIZI LUX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابي 

سليم العيا�سي رقم 89  الريش اقليم 

ميدلت  - 52200 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIZI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUX SARL AU

 CAFÉ / (: بإيجاز) غرض الشركة 

.PÂTISSERIE / TAPISSERIES
زنقة ابي) (: عنوان املقر االجتماعي)

سليم العيا�سي رقم)89))الريش اقليم)

ميدلت))-)52200)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( سعيد) الزيزي  السيد 
الريش)) غشت  (20 حي) افني  زنقة  (2

52200)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( سعيد) الزيزي  السيد 
الريش)) غشت  (20 حي) افني  زنقة  (2

52200)الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

02)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)67/2021.

562I

اشرف مكتب):)املحاسبة و دراسة املشاريع و فض)

النزاعات لالستاذ اسليماني))بالرشيدية املغرب على)

االجراءات القانونية):

DOMAINES BAHNINI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

اشرف مكتب : املحاسبة 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  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

DOMAINES BAHNINI  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 

ما عطا هللا عرب صباح أرفود  - 

52200 أرفود املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12117

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 مار2) (09 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»677.752)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (777.752« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)128/2021.

563I

fidaga

 SOCIETE DE CONSEIL 

 ECONOMIQUE JURIDIQUE

ET FISCAL.   SOCEFISC
إعالن متعدد القرارات

fidaga

 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،

80000، agadir(maroc

 SOCIETE DE CONSEIL 

 ECONOMIQUE JURIDIQUE ET

FISCAL.   SOCEFISC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

األول  رقم  33  شارع فرحات حشاد  

حي القد2 أكادير  - 80060 أكادير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21105

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2017 يناير) (30 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

فئة) من  حصة  (50 تفويت) مايلي:)

درهم من طرف السيد بوغالم) (100

بوغالم) ( السيدة) لفائدة  الحسين 

حسناء.)))))))))

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

نقل مقر الشركة من العنوان)) مايلي:)

الهدى أكادير إلى) ( (E بلوك) (368 رقم)

الطابق األول))رقم))33))شارع فرحات)

حشاد حي))القد2 أكادير

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

على) الشركة  ( غرض) يقتصر  مايلي:)

فقط) التالية  األنشطة  ممارسة 

واالستشارات) املحاسبة  أعمال  ( (:

أعمال) و  والضريبية  القانونية 

وخدمات متنوعة

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

األسا�سي) القانون  تحيين  ( مايلي:)

للشركة تبعا لهده التغييرات.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)02:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة على ممارسة) ( يقتصر غرض)
أعمال) ( (: فقط) التالية  األنشطة 
القانونية) واالستشارات  املحاسبة 
والضريبية و أعمال وخدمات متنوعة
على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 
الطابق األول)) ( (: مقر الشركة) ( مايلي:)
شارع فرحات حشاد حي)) ( (33 ( رقم)

القد2 أكادير
بند رقم)06:)الذي ينص على مايلي:)
يساهم الشركاء)بمبلغ نقدي للشركة)
وهم السيد بوغالم الحسين بمجموع)
5000)درهم و السيدة بوغالم حسناء)
بمجموع)5000)درهم و بالتالي مجموع)

الرأسمال)10000)درهم
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
تم تحديد رأ2 مال الشركة) مايلي:)
بمبلغ)10000)درهم مقسمة الى)100 
منها) لكل  درهم  (100 بقيمة) سهم 
مدفوعة بالكامل موزعة بين الشركاء)
 50 السيد بوغالم الحسبن) (: كالتالي)
 50 حصة و السيدة بوغالم حسناء)

حصة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (10 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2017)تحت رقم)71027.
562I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

ESSAADI INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

ESSAADI INDUSTRIE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع رأ2 الخيمة والزنقة 26 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ESSAADI INDUSTRIE

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهربائي) الربط  (- األدوية) بناء)

والتركيب)-)جميع األعمال الكهربائية)

أعمال الحفر) (- السباكة) (- الطالء) (-

الهندسة) (- الطرق) أعمال  (- العامة)

املدنية)-)األعمال الرئيسية:)الجسور.)

األشغال العامة) (1- الطرق السريعه.)

التخمة) فيها  بما  املعدنية  النجارة  (-

(- فيتري) (- الفينيل) كلوريد  والبولي 

الحفر) (- الريفية والزراعية) األعمال 

واآلبار)-)األشغال املختلفة)-)تصريف)

األعمال)-)تصريف األعمال)-)البستنة)

وتوزيع) بيع  (- األمن) (- التنظيف) (-

املعدات املكتبية)-)معدات الحاسوب)

ومعدات) الصيانة  معدات  (-

التجارة) (- الشبكات) (- الحاسوب)

العامة)-االستيراد والتصدير)-

يتم) (- والبضائع) األشخاص  نقل 

في) والخدمات  األعمال  جميع  تنفيذ 

عامة.) وبطريقة  (، واملوانئ) املطارات 

العمليات سواء)املحمول أو العقارات)

التي يمكن أن تكون مباشرة أو غير)

مباشرة ذات الصلة لغرض الشركة)

تمديدها) تسهل  أن  يمكن  التي  أو 

(- الصناعية) لحام  (- تطويرها) أو 

املقاوم) الفوالذ  لحام  الصناعية 

املقاوم) الفوالذ  مبيعات  (- للصدأ)

للصدأ.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 26 والزنقة) الخيمة  رأ2  شارع 

العيون)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: احمد) سيد  السعدي  ( السيد)

600)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

السيد عبد العزيز اشقاف):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احمد) سيد  السعدي  ( السيد)

ملتقى شارع رأ2 الخيمة) عنوانه)ا()
العيون) (70000 العيون) (26 والزنقة)

املغرب.

اشقاف) العزيز  عبد  السيد 

ملتقى شارع رأ2 الخيمة) عنوانه)ا()
العيون) (70000 العيون) (26 والزنقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احمد) سيد  السعدي  ( السيد)

ملتقى شارع رأ2 الخيمة) عنوانه)ا()
العيون) (70000 العيون) (26 والزنقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

08)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)730/2021.

566I

sacompta(sarl(au

STE  NABTRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta(sarl(au

222 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

STE  NABTRA(SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الحرشة سيدي بوطيب  ميسور 

33250 بوملان ميسور

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NABTRA SARL AU
إيجاز) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أو البناء).
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ميسور) ( بوطيب) سيدي  الحرشة 

33250)بوملان ميسور.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: السيد محمد الطويلب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الطويلب عنوانه)ا()
دوار الحرشة سيدي بوطيب ميسور)

33250)ميسور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الطويلب عنوانه)ا()
دوار الحرشة سيدي بوطيب ميسور)

33250)ميسور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (10 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2021)تحت رقم)53/2021.

567I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

GOLDING BAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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شارع العركوب رقم 7722-01 

صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

GOLDING BAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 01 

عمارة 01 زنقة 01 شارع ابوناصر - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDING BAY

-ايتغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتسيير فندق.

املسيرة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

01)عمارة)01)زنقة)01)شارع ابوناصر)

- 73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: الدهاني) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عمر عمر اوبال):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فيصل الدهاني عنوانه)ا()

 21 فيال) هللا  عبد  بن  قيس  شارع 

العزيزية الدوحة)-)الدوحة قطر.

عنوانه)ا() اوبال  عمر  عمر  السيد 

فيال) بوناصر  جبل  زنقة  املسيرة  حي 

رقم)21 73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل الدهاني عنوانه)ا()

 21 فيال) هللا  عبد  بن  قيس  شارع 

العزيزية الدوحة)-)الدوحة قطر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

مار2)2021)تحت رقم)359.

568I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

TETRA SPECIAL WORKS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

126 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف  الطابق 1 الرقم 2  الجديدة 

الجديدة، 22000، الجديدة املغرب

TETRA SPECIAL WORKS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 3 

اقامة نادية -الطابق االول - طريق 

سيدي بوزيد - - 22000 الجديدة  

املغرب .

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.200.000«

 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)22)فبراير)

2021)تحت رقم)26059.

569I

CE.TELZAKI

CE.TELZAKI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CE.TELZAKI

 AVENUE(HASSAN(II(BEJAAD 26

، 25060، bejaad(Maroc

CE.TELZAKI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

الحسن الثاني - 25060 أبي الجعد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CE.TELZAKI SARL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

أبي الجعد) (25060 (- الحسن الثاني)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الطق�سي  يحيى  السيد 

12)تجزئة حيزون زنقة املنار))25000 

خريبكة املغرب.

املكنا�سي) أمين  محمد  السيد 

الحيمر)) ايت  تجزئة  ( (20 عنوانه)ا()

25060)أبي الجعد املغرب.

السيد زكرياء)السعيدي عنوانه)ا()

أبي الجعد) (25060 ( الحي اإلداري) (2

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املكنا�سي) أمين  محمد  السيد 

الحيمر)) ايت  تجزئة  (20 عنوانه)ا()

25060)أبي الجعد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)121.

570I

NKH CONSULTING SARL

ARIZONA HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

ARIZONA HOTEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال شقة 2 أكدال الرباط 

الرباط 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

150089 / 2371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARIZONA HOTEL

غرض الشركة بإيجاز):)الفندقة)،)

تنظيم املناسبات و املطاعم العصرية)

و التقليدية.
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15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

األبطال شقة)2)أكدال الرباط الرباط)

10000)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد لغليمي املصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لغليمي عبدالرحيم):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املصطفى) لغليمي  السيد 

عنوانه)ا()حي الفرح رقم)23)املحمدية)

28800)املحمدية املغرب.

عبدالرحيم) لغليمي  السيد 

عنوانه)ا()حي الفرح رقم)23)املحمدية)

28800)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املطصفى) لغليمي  السيد 

عنوانه)ا()حي الفرح رقم)23)املحمدية)

28800)املحمدية املغرب

عبدالرحيم) لغليمي  السيد 

عنوانه)ا()حي الفرح رقم)23)املحمدية)

28800)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

.D111570(2021)تحت رقم

571I

ST CONSULTING(2.ت.)كونسولتين

 LA SOURCE السورس دو نيم

DE NIMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ST 2.ت. كونسولتين

CONSULTING

23 الزنقة 26 حي اإلداعة 2 عبن 

الشق - الدار البيضاء ، 20290، 

الدار البيضاء املغرب

 LA SOURCE DE السور2 دو نيم
NIMES  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم ج ه 2-17 الطابق 2 سيدي 
البرنو�سي - 20250 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
287229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LA SOURCE DE السور2 دو نيم)

. NIMES
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير)
التقسيط) و  بالجملة  وبيع  شراء)

جميع املواد
طلبات) جميع  في  املشلركة 

العروض.
عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
2)سيدي) الطابق) (2-17 التقدم ج ه)
الدارالبيضاء) (20250 (- البرنو�سي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوجيدة) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوجيدة  خالد  السيد 
الشقة) (1 زنقة السخاوي الطابق) (35
2)اقامة الحياة))20000)الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوجيدة  خالد  السيد 
الشقة) (1 زنقة السخاوي الطابق) (35
2)اقامة الحياة)20000)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)763629.
572I

MAF CONS PARTNERS

MAF CONS PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAF CONS PARTNERS
 BASSATINE GUELIZ IMM
 26 BLOC(Q(APPT 1 ETG 1

 MARRAKECH(gueliz، 40000،
marrakech(MARROC

MAF CONS PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 BASSATINE GUELIZ IMM
 26 BLOC(Q(APPT 1 ETG
 1 MARRAKECH - 40000

MARRAKECH MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112023
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONS PARTNERS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
  NEGOCE,( REPRESENTATION

ET INTERMEDIATION
IMPORT - EXPORT

 COMMERCE DE GROS ET
.DEMI GROS ET EN DETAIL

(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 BASSATINE GUELIZ IMM
 26 BLOC Q APPT 1 ETG
 1 MARRAKECH - 20000

.MARRAKECH MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MOUFID FOUZIA السيدة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 MOUFID FOUZIA السيدة)
 UNITE OMAR عنوانه)ا()
 CHENNA H Y B T N 69 GUELIZ
 MARRAKECH(40000(marrakech

.MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 MOUFID FOUZIA السيدة)
 UNITE OMAR عنوانه)ا()
 CHENNA H Y B T N 69 GUELIZ
 MARRAKECH(40000(marrakech

MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)191289.
573I

N2M CONSEIL-SARL

M.HAROUACHI CARS
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
M.HAROUACHI CARS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
سكتور ب اوالد بوطيب ل151 - 

62000 الناظور املغرب



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6314

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M.HAROUACHI CARS
كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 16 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 - ل151  بوطيب  اوالد  ب  سكتور 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: السيد هروا�سي ميمون)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هروا�سي ميمون عنوانه)ا()
 62000 21 78)رقم) حي اصبانا زنقة)

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هروا�سي ميمون عنوانه)ا()
 62000 21 78)رقم) حي اصبانا زنقة)

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)17)فبراير)

2021)تحت رقم)375.
572I

N2M CONSEIL-SARL

AIT HADDOU TRANSPORT
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

 AIT HADDOU TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ضرضورة رقم 01 سلوان - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HADDOU TRANSPORT

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير

-)االشغال العامة او البناء

-)بيع مواد البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 62000 (- سلوان) (01 ضرضورة رقم)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حدو محمد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حدو محمد عنوانه)ا()دوار)

 62000 زايو) ستوت  اوالد  عزوزات 

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حدو محمد عنوانه)ا()دوار)

 62000 زايو) ستوت  اوالد  عزوزات 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)فبراير)

2021)تحت رقم)362.

575I

ABENN AUDIT & CONSEIL

ISMAYOU PRESSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT(3(،(20000،(CASABLANCA

MAROC

ISMAYOU PRESSING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   2و 5. 

شارع أوالد طالب )ا ب اميكال 

النخيل( عين الشق - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ISMAYOU PRESSING

إجراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عملية غسيل وكي الغسيل بالعمليات)

امليكانيكية.

2و) ( ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اميكال) ب  )ا  طالب) أوالد  شارع  (.5

الدار) (20000 (- عين الشق) النخيل()

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: العلمي) أسماء) السيدة 

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

السيد حسن صايغ):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العلمي عنوانه)ا() السيدة أسماء)

املدينة) (283 فيال) تاون  كرين  كازا 

 20000 الخضراء)بوسكورة البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() صايغ  حسن  السيد 

املدينة) (283 فيال) تاون  كرين  كازا 

 20000 الخضراء)بوسكورة البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() صايغ  يوسف  السيد 

املدينة) (283 فيال) تاون  كرين  كازا 

 20000 الخضراء)بوسكورة البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)-.

576I

RAHHALI CONSEIL

JKH EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot(al(azzouzia(marrakech 1282

، 40000، Marrakech(Maroc

JKH EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

األندلس 2 عمارة ب رقم 1، زنقة 

درعة كيليز، مراكش - 20000 

مراكش املغرب.



6315 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103073

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)17)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(،1 عمارة ب رقم) (2 »اقامة األندلس)
 20000 (- مراكش) زنقة درعة كيليز،)

مراكش املغرب«)إلى)»سعادة)3)قيادة)
العبيد،)عمارة د)122)رقم)6)بالطابق)

(- مراكش) كيليز،) ( منارة) األر�سي،)

20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121287.

577I

N2M CONSEIL-SARL

FEDERIF
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

FEDERIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 2 الناظور 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FEDERIF
وسيط) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تجارة بالجملة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسن االول زنقة)5)رقم)19)الطابق)
الثاني رقم)2)الناظور)62000)الناظور)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بالل) احفيظ  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بالل  احفيظ  السيد 
ازغنغان) (11 رقم) الجديد  الحي 

62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بالل  احفيظ  السيد 
ازغنغان) (11 رقم) الجديد  الحي 

62000)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)23)فبراير)

2021)تحت رقم)231.

578I

RAHHALI CONSEIL

TAGOUNIT ELECTRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 1282

، 40000، Marrakech(Maroc
TAGOUNIT ELECTRIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
لحماد جماعة الويدان، قيادة 

الويدان، مراكش - 20000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAGOUNIT ELECTRIC
-مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألشغال) البناء) أشغال  مختلف  في 

العمومية

-)أشغال الكهربائية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قيادة) الويدان،) لحماد جماعة  ايت 

مراكش) (20000 (- مراكش) الويدان،)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد �سي محمد غفاري):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
غفاري) محمد  �سي  السيد 

الويدان،) الشويطر  دوار  عنوانه)ا()

مراكش)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
غفاري) محمد  �سي  السيد 

الويدان،) الشويطر  دوار  عنوانه)ا()

مراكش)20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121296.

579I

easy(compta

 ENGLISH FOR YOUPRIVE
SARL ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

easy(compta

 RES(KOUTOUBIA(IMM 6 N3

 HAY NASSIM RES KOUTOUBIA

 IMM 6 N3 HAY(NASSIM،

20520، CASABLANCA(maroc

 ENGLISH FOR YOUPRIVE SARL

ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني رقم 

62 الطابق الثان الدار البيضاء     - 

20520 الدار البيضاء     املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292625

 06 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ENGLISH FOR YOUPRIVE SARL

.ASSOCIE UNIQUE

غرض الشركة بإيجاز):)•)مرشد في)

اللغة والتعليم.

•)بيع الكتب اإللكترونية الخاصة)

باللغات

•)مركز تعليم اللغة.

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني رقم)

(- ( ( ( ( الطابق الثان الدار البيضاء) (62

20520)الدار البيضاء)))))املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: إميلي جيبونز) السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: جيبونز) إميلي  السيدة  (
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جيبونز  إميلي  السيدة 
الدار) (27182  28 لوري فيال) إقامة 

البيضاء)))املغرب)))).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() جيبونز  إميلي  السيدة 
الدار) (27182  28 لوري فيال) إقامة 

البيضاء)))))املغرب)))))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768093.
580I

FICASUD

MEILLER INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 MEILLER INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف بن تاشفين - الطابق الثاني 

رقم 3 طنجة  - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEILLER INVESTISSEMENT
غرض الشركة بإيجاز):)كراء)مؤثث)

للفيالت).....
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق الثاني) (- يوسف بن تاشفين)
رقم)3)طنجة))-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مربوح) محسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مربوح  محسن  السيد 
تاركة)) (2 اقامة ورود تاركة فيال رقم)

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مربوح  محسن  السيد 
تاركة)) (2 اقامة ورود تاركة فيال رقم)

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220125.

581I

CABINET BAHMAD

HIVERNAGE PROMOTION
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، 

20000، مراكش املغرب

 HIVERNAGE PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د1 شقة 21، 
الطابق الثاني، جليز  - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112117
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIVERNAGE PROMOTION
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(،21 شقة) د1) عمارة  بالزا  مراكش 
 20000 (- ( جليز) الثاني،) الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بارت) أندريه،) سيرج،) السيد 
كيو)) اون  باي  رول  (26 عنوانه)ا()

97220))سان اندري))فرنسا.
عنوانه)ا() البدوي  ادريس  السيد 
الشرفاء) إقامة  املامونية  تجزئة 

الشقة)6  30100)فا2))املغرب.
غانتي)) بيبي  زليخة  السيدة 
كيو)) اون  باي  رول  (26 عنوانه)ا()

97220))سان اندري))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بارت) أندريه،) سيرج،) السيد 
كيو)) اون  باي  رول  (26 عنوانه)ا()

97220))سان اندري))فرنسا
عنوانه)ا() البدوي  ادريس  السيد 

الشرفاء) إقامة  املامونية  تجزئة 
الشقة)6  30100)فا2))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121391.

582I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

HAZDIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER(MAROC
HAZDIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

العوامة  قطعة أرض املجد رقم 855 
- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAZDIK
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات) ومعدات  الغيار  قطع 
و) استيراد  ( (- واآلالت) وملحقاتها 

تصدير.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العوامة))قطعة أرض املجد رقم)855 

- 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: السيد مراد حزار)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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السيدة سماح حزار):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: السيدة نهيلة حزار)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا() حزار  مراد  السيد 
شارع طارق بن زياد) فاطمة الزهراء)

رقم)32 90000)طنجة املغرب.
السيدة سماح حزار عنوانه)ا()حي)
شارع طارق بن زياد) فاطمة الزهراء)

رقم)32 90000)طنجة املغرب.
حي) السيدة نهيلة حزار عنوانه)ا()
شارع طارق بن زياد) فاطمة الزهراء)

رقم)32 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا() حزار  مراد  السيد 
شارع طارق بن زياد) فاطمة الزهراء)

رقم)32 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2331.
583I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

SOCIETE NORA AGRIPOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS(N°14 ، 30000، FES

فا2
 SOCIETE NORA AGRIPOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

ابراهيم الروداني و الطريس الطابق 
الثاني رقم 7 فا2 30000 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66575
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE NORA AGRIPOLE

و) تسيير  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استغالل الضيعات الفالحية.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني و الطريس الطابق)

فا2) (30000 فا2) (7 رقم) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

200)حصة) ( (: السيد شامي زهير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة املنصوري لال نورة):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شامي زهير عنوانه)ا()شارع)

شقف)) عين  طريق  الخطيب  ابن 

30000)فا2 املغرب.

نورة) لال  املنصوري  السيدة 

ابن) شارع  شامي  فيال  عنوانه)ا()

الخطيب)30000)قا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شامي زهير عنوانه)ا()شارع)

شقف)) عين  طريق  الخطيب  ابن 

30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1028.

582I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

SOCIETE SARAH AGRIPOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES

 PRINTEMPS(N°14 ، 30000، FES

فا2

 SOCIETE SARAH AGRIPOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

ابراهيم الروداني و الطريس الطابق 

الثاني رقم 7  فا2 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SARAH AGRIPOLE

و) تسيير  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استغالل الضيعات الفالحية.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني و الطريس الطابق)

فا2) (30000 فا2) ( (7 رقم) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

200)حصة) ( (: السيد شامي زهير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة املنصوري لال نورة):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شامي زهير عنوانه)ا()شارع)

شقف) عين  طريق  الخطيب  ابن 

FES 30000)املغرب.

نورة) لال  املنصوري  السيدة 

ابن) شارع  شامي  فيال  عنوانه)ا()

الخطيب))FES 30000)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شامي زهير عنوانه)ا()شارع)

شقف) عين  طريق  الخطيب  ابن 

30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1029.

585I

FADIFISC

DAMANE COLIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

DAMANE COLIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

16 عمارة B 10GH 56  السعادة 2 

حي املحمدي  - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAMANE COLIS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع ألجل الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

 2 السعادة) ( (B 10GH 56 عمارة) (16

حي املحمدي))-)80000)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسين ملغاري):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد ملغاري):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 332 ( (: عربيات) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ملغاري  حسين  السيد 

عمارة)65)شقة)20)اقامة السعادة)2 

حي املحمدي)80000)اكادير املغرب.

السيد لحسن عربيات عنوانه)ا()

حي) (15 رقم) الشافعي  االمام  شارع 

القد2))80000)اكادير املغرب.

عنوانه)ا() ملغاري  محمد  السيد 

الداخلة) حي  (6 او) بلوك  (33 رقم)

80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن عربيات عنوانه)ا()

حي) (15 رقم) الشافعي  االمام  شارع 

القد2))80000)اكادير املغرب

عنوانه)ا() ملغاري  حسين  السيد 

السعادة) اقامة  (20 شقة) (65 عمارة)

2)حي املحمدي)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98563.

586I

BUREAU ESSOUFYANI

SY.RAD SERVICES TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 SY.RAD SERVICES TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة بلوك و رقم 652 الطابق 

الثاني - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SY.RAD SERVICES TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وخدمات) (... الغير) البضائع لحساب 

أخرى.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (652 رقم) و  بلوك  الوكالة 

الثاني)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحطاب) مراد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حطاب  مراد  السيد 
الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حطاب  مراد  السيد 
الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)622/21.

587I

DATA COMPTA

MAYSAM DISTRIBUTION
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

 MAYSAM DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 

عمر ابن العاص، الطابق 2 ، مكتب 
رقن 32 - 90000 طنحة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAYSAM DISTRIBUTION

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملنتجات) املواد  أنواع  جميع 

الغدائية.
زنقة) (29 (: عنوان املقر االجتماعي)

2)،)مكتب) الطابق) عمر ابن العاص،)
رقن)32 - 90000)طنحة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بوغابة) الفالح  هللا  عبد  السيد 

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوغابة) الفالح  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا()زنقة أجدير رقم)15 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوغابة) الفالح  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا()زنقة أجدير رقم)15 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239883.

588I

HOME COMPTA

 ETUDES ELEC
INTERNATIONALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

 ETUDES ELEC

INTERNATIONALES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 

والد زيان مركز التجاري أبو دهابي 

الطابق 3 رقم 96 سين - 20300 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 ETUDES ELEC (: تسميتها)

.INTERNATIONALES
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسة.
زنقة) (82 (: عنوان املقر االجتماعي)
دهابي) أبو  التجاري  مركز  زيان  والد 
الطابق)3)رقم)96)سين)-)20300)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 HRABOVSZKY السيد)
 CHRISTOPHE JEAN ALAIN :  290

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة الباز فاطمة):))510)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 HRABOVSZKY السيد)
 CHRISTOPHE JEAN ALAIN
عنوانه)ا()153)زنقة نورموند)95250 
كور) سيران  (95250 كور) سيران 

فرنسا.
عنوانه)ا() فاطمة  الباز  السيدة 
سيران) (95250 نورموند) زنقة  (153

كور)95250)سيران كور فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 HRABOVSZKY السيد)
 CHRISTOPHE JEAN ALAIN
عنوانه)ا()153)زنقة نورموند)95250 
كور) سيران  (95250 كور) سيران 

فرنسا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768999.

589I

HOME COMPTA

SERVICE TINASE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

SERVICE TINASE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 

والد زيان مركز التجاري أبو دهابي 

الطابق 3 رقم 96 سين - 20300 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE TINASE

:)التنظيف) غرض الشركة بإيجاز)

تهيئة) و  العامة  االشغال  (- الصناعي)

املساحات الخضراء.

زنقة) (82 (: عنوان املقر االجتماعي)

دهابي) أبو  التجاري  مركز  زيان  والد 

الطابق)3)رقم)96)سين)-)20300)الدار)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة يطو ايت باجا)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يطو ايت باجا عنوانه)ا()
ج) االلفة  حدائق  اقامة  ليساسفة 
2 20190)الدار) 6)شقة) 17)عمارة) ه)

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة يطو ايت باجا عنوانه)ا()
ج) االلفة  حدائق  اقامة  ليساسفة 
2 20190)الدار) 6)شقة) 17)عمارة) ه)

البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768995.
590I

»ALVEOLE DU MAROC«

»ALVEOLE DU MAROC«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»ALVEOLE DU MAROC«
 Résidence(Oulfa 2 n°49, 3éme
 étage(Rte(Sidi(Bouzid ، 24000،

EL JADIDA MAROC
»ALVEOLE DU MAROC« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الولفة2، رقم 29، الطابق الثالث، 
طريق سيدي بوزيد، الجديدة - 

22000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»ALVEOLE DU MAROC«
تصنيع) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
إعادة) (- للبيض.) الفوقية  الصواني 
تدوير الورق.)-)استيراد وتصدير املواد)

القابلة إلعادة التدوير..
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الثالث،) الطابق  (،29 رقم) الولفة2،)
(- الجديدة) بوزيد،) سيدي  طريق 

22000)الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الزياني) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزياني  زكرياء) السيد 

الجديدة)22000)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الزياني  زكرياء) السيد 

الجديدة)22000)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)08)مار2)

2021)تحت رقم)26130.
592I

HOME COMPTA

MIRRAMOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC

MIRRAMOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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 BD 26 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ZERKTOUNI(ETG 2 APPT

 6 CASABLANCA 20560

CASABLANCA  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIRRAMOR

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

واملنتجات) التجميل  مستحضرات 

شبه الصيدالنية)

 26 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT

 6 CASABLANCA 20560

CASABLANCA))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ( السيد الرفيع محسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرفيع محسن)))عنوانه)ا()
رقم) (03 زنقة) تهامي  موالي  تجزئة 

 CASABLANCA  20220 االلفة) (58

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرفيع محسن)))عنوانه)ا()
رقم) (03 زنقة) تهامي  موالي  تجزئة 

 CASABLANCA  20220 االلفة) (58

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768997.

592I

STE FIDLAMIAE SARL

KSAIR AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

KSAIR AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال رقم 2 أكدال - 10000 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

150093

 01 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مار2)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KSAIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRI

غرض الشركة بإيجاز):)•)الزراعة)

وتربية املاشية)؛

وتربية) والحراجة  النحل  تربية  (•

النباتات.

•)عمليات الزراعة والحراجة.

•)قطع الخشب وبيعه..

15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 10000 (- أكدال) (2 رقم) األبطال 

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد القصير عبدهللا)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد القصير عبدهللا عنوانه)ا()
 10 شقة) (32 عمارة) النهضة  تجزئة 
طريق القنيطرة)11000)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد القصير عبدهللا عنوانه)ا()
 10 شقة) (32 عمارة) النهضة  تجزئة 

طريق القنيطرة)11000)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)111572.
595I

 STE COLIMPOTEK TRAVAUX DIVERS ET

NOGOSE

 STE COLIMPOTEK
 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE COLIMPOTEK TRAVAUX
DIVERS ET NOGOSE

 12RUE(M12 HAY(ATLAS(LOT 35
 ،MCHIOUAR(RTE(ABM ، 60000

وجدة املغرب
 STE COLIMPOTEK TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 12RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 M12 HAY(ATLAS(LOT 35
 MCHIOUAR(RTE(ABM - 60000

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE COLIMPOTEK TRAVAUX

.DIVERS ET NEGOCE

-الطرق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والشبكات املتنوعة

-أعمال البناء)و أعمال متنوعة)

-التفاوض).

 12RUE (: عنوان املقر االجتماعي)

 M12 HAY ATLAS LOT 35

 MCHIOUAR RTE ABM - 60000

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد ر�سى امليري)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() امليري  ر�سى  السيد 

تجزئة امشيور35)حي األطلس طريق)

 60000 رقم12  عين بني مطهر م12)

وجدة ااملغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() امليري  ر�سى  السيد 

تجزئة امشيور35)حي األطلس طريق)

 60000 رقم12  عين بني مطهر م12)

وجدة ااملغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)638.

597I
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LEARNING BY COLLOGUING

 LEARNING BY
COLLOGUING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LEARNING BY COLLOGUING
اريس 821 تجزئة اريس العسكرية 

اريس الطابق السفلي  وجدة ، 
60000، وجدة املغرب

 LEARNING BY COLLOGUING
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 IRIS 821 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LOT IRIS MILITAIRE IRISS SOUS

SOUL  - 60000 وجدة  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)فبراير)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 IRIS 821 LOT IRIS MILITAIRE«
IRISS SOUS SOUL  - 60000)وجدة))
 HAY IRIS 821 ROUTE«(املغرب«)إلى
 AIN SERRAK APPART 1 - 60000

وجدة)))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)779.
598I

UNION BEST SOLUTIONS

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 10 

طريق اسفي جماعة حربيل - - 
مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.58819

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 فبراير) (22 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

O2E ELECTRICITE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121283.

599I

fidaga

 SOCIETE BLANCHISSERIE

MODERNE ENNOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fidaga

 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،

80000، agadir(maroc

 SOCIETE BLANCHISSERIE

MODERNE ENNOUR   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 72 
زنقة موالي ادريس الحي الصناعي 

اكادير - 80020 أكادير  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23267

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 فبراير) (12 في) املؤرخ 

 SOCIETE BLANCHISSERIE حل)

شركة) ( ( (MODERNE ENNOUR

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
72)زنقة موالي ادريس الحي الصناعي)

اكادير)-)80020)أكادير))املغرب نتيجة)

على) التشطيب  مع  النهائي  الغالق 

السجل التجاري)..

و عين:
السيد)ة()الطيب))واتق و عنوانه)ا()
األول)) الطابق  (32 عمارة) (03 الشقة)
أكادير) بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
)ة() كمصفي) املغرب  أكادير  (80020

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)12)فبراير)2021)وفي برقم)72 
(- أكادير) ( الحي) ادريس  موالي  زنقة 

80020)أكادير املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98608.
600I

fidaga

 STE DE CONSEIL
 ECONOMIQUE

                     JURIDIQUE ET FISCAL
SOCEFISC

إعالن متعدد القرارات

fidaga
 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،
80000، agadir(maroc
 STE DE CONSEIL

 ECONOMIQUE JURIDIQUE
 ET(FISCAL                     SOCEFISC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

األول  رقم  33  شارع فرحات حشاد  
حي القد2 أكادير - 80060 أكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21105

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2017 نونبر) (09 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
فئة) من  حصة  (50 تفويت) مايلي:)
درهم من طرف السيد بوغالم) (100
الحسين لفائدة السيد أبنفقير محمد)
و)50)حصة من طرف السيدة))بوغالم)
حسناء)لفائدة السيد أبنفقير محمد)))))))

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

مايلي):

))تحويل الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة))

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

األسا�سي) القانون  تحيين  ( مايلي:)

للشركة تبعا لهده التغييرات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 

السيد) الوحيد  املساهم  قام  مايلي:)

املساهمات) بتقديم  محمد  أبنفقير 

درهم()) ألف  )عشرة  بمبلغ) ( نقًدا)

10000)درهم))

بند رقم)07:)الذي ينص على مايلي:)

بمبلغ) الشركة  مال  رأ2  تحديد  تم 

درهم() ألف  )عشرة  درهم) (10000

 100 ( بقيمة) ( 100)سهم) مقسمة إلى)

(، مدفوعة بالكامل) (، درهم لكل منها)

أبنفقير محمد)) السيد  يد  في  موزعة 

املساهم الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98667.

601I

KDS CONSEILS SARL AU

 TANJA TAPIS DIVISION
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 27 املركب االقتصادي 

و االجتماعي ، 23000، قلعة 

السراغنة املغرب

 TANJA TAPIS DIVISION

MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 261 

دوار القايد حربيل طريق اسفي - 

20000 مراكش املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 22)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 TANJA TAPIS DIVISION

رأسمالها) مبلغ  ( (MARRAKECH

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

القايد) دوار  (261 رقم) اإلجتماعي 

حربيل طريق اسفي)-)20000)مراكش)

االعمال) مناخ  (: ل) نتيجة  املغرب 

الصحية) الضرفية  و  املناسب  غير 

الحالية.

و حدد مقر التصفية ب رقم)261 

(- ( اسفي) طريق  حربيل  القايد  دوار 

20000)مراكش املغرب.)

و عين:

السيد)ة()جاي لويس البير))تويتو)

اطل�سي) اقامة  مركب  عنوانه)ا() و 

شقة) اقامة ابن تاشفين بلوك 32)

80 20000)مراكش املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
رقم) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

261)دوار القايد حربيل طريق اسفي)

20000)مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121163.

602I

BRADUS BUSINESS CENTER

AYOMIAFCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

AYOMIAFCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92. 

-  20200 الدار البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

289579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYOMIAFCA

استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في التسيير..

 265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم)

92. -  20200)الدار البيضاء)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مخلوفي) أيوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

(- السيد أيوب مخلوفي عنوانه)ا()

.- - 20220

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

(- السيد أيوب مخلوفي عنوانه)ا()

- - 20220

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

603I

BRADUS BUSINESS CENTER

FAST SERVING CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

FAST SERVING CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جوهرة الرقم 22 الدروة - 26100 

برشيد املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13523

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)09)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- الدروة) (22 الرقم) جوهرة  »تجزئة 

 592« إلى) املغرب«) برشيد  (26100

تجزئة الدروة رقم املحل)2 - 26100 

برشيد))برشيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2021)تحت رقم)300.

602I

FLASH ECONOMIE

 THE COMMON CUP

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 THE COMMON CUP

 COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجتماعي: كلم 10 طريق 

الجديدة املنطقة الصناعية 

ليساسفة الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
292301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة
 THE الشركة:) تسمية 

COMMON CUP COMPANY
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطباعة والتصنيع والتسويق أكواب)

صينية في الكرتون وحقيبة كرافت
 10 كلم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الصناعية) املنطقة  الجديدة  طريق 

ليساسفة)-)الدار البيضاء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 100.000 :مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
500)حصة) (: السيد احمد دهان)

بقيمة)100)درهم للحصة
السيد سليم كسو2):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
السيد احمد دهان)

السيد سليم كسو2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767821
605I

DOMAINE OUED DFALI - SARL AU

 DOMAINE OUED DFALI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 DOMAINE(OUED(DFALI - SARL
AU

 APT 20 ETG 5 IM 21 LOTIS
 YOSR SIDI BOUZEKRI MEKNES

 ECOPRAM 21 RTE(ELHAJEB
 SIDI(BOUZEKRI(MEKNES،

MAROC 250000، مكنا
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 DOMAINE OUED DFALI SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 20 
الطابق الخامس عمارة 21 تجزئة 
يسر سيدي بوزكري - 50000  

مكنا2 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50721

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 فبراير) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.900.000«
 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بمكنا2) التجارية 
رقم) تحت  (2021 مار2) (08

.20211121003205
606I

CCJF

PROPIOM FB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

PROPIOM FB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق األول. - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
292061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROPIOM FB
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حبيب) ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 
(- األول.) الطابق  (،2 املشرق) ،إقامة 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ( السيد رشيد الهيتمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رشيد الهيتمي)))))))عنوانه)ا()
الرميطاج)) الطيور  غناء) ممر  (59

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الهيتمي)))))))عنوانه)ا()
الرميطاج)) الطيور  غناء) ممر  (59

20000)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769386.

607I

عادل الزميتة)-)محاسب-

SOTADRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
SOTADRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اجعونة باب مرزوقة  - 35002 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOTADRI

و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة

-)االنعاش العقاري.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تازة) (35002 (- ( اجعونة باب مرزوقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد جمال الطالبي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد جمال الطالبي)

 35002 ( مرزوقة) باب  اجعونة  دوار 

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد جمال الطالبي)

 35002 ( مرزوقة) باب  اجعونة  دوار 

تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)131/2021.

608I

ETS COMPTA HOUSE

GHALILAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

GHALILAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 333 

حي الزهراء 2 خنيفرة - 52000 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHALILAM

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) التجميل  املختلفة-املفاوضة-مواد 

املستلزمات الطبية.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 52000 2)خنيفرة)-) 333)حي الزهراء)

خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: شريت) ملياء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() شريت  ملياء) السيدة 

ز) ح  م  (77 رقم) فيال  الهناء) تجزئة 

خنيفرة)52000)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شريت  ملياء) السيدة 

ز) ح  م  (77 رقم) فيال  الهناء) تجزئة 

خنيفرة)52000)خنيفرة املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)10 

مار2)2021)تحت رقم)109.

609I

FLASH ECONOMIE

ASSET DIGITAL NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة
 ASSET DIGITAL NETWORK

SARL(à(AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد
اغالق التصفية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشريك) قرر  (12/12/2020 بتاريخ)

 ASSET DIGITAL ( لشركة) الوحيد 

شركة ذات املسؤولية) (NETWORK

املحدودة بالشريك الوحيد رأسمالها)

االجتماعي) مقرها  درهم  (50000.00

92)الدار) 265)شارع الزرقطوني رقم)

البيضاء)ما يلي

-)اغالق وتصفية.

-)التشطيب من السجل التجاري.

املقدم) التقرير  على  املصادقة  ( (-
من طرف السيد فريدريك اتيان ماري)

دولومبير ديشومب دوموريل الحامل)

و) ( (BE68131B لبطاقة اإلقامة رقم)

إعطائه االبرام النهائي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)))01/03/2021)تحت)

رقم).767935

610I

CORPOCONSULT SARL

ASSURANCES ADOUHANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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

 ASSURANCES ADOUHANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 AGADIR وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RUE(TARFAYA(N°62 NOUVEAU

 TALBORJT - 80000 AGADIR
.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7621
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 ABDOULLAH()تفويت السيد))ة
ADOUHANE  290)حصة اجتماعية)
)السيد) 290)حصة لفائدة) من أصل)
بتاريخ) (ADAM   ACHAIBANE )ة()

10)فبراير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار2) (02 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98568.

611I

FLASH ECONOMIE

RESTO ROMING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

إعالن بخصوص تأسيس شركة
RESTO ROMING

RC : 14807

ببرشيد  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 12  فبراير 2021  تم تأسيس 

شركة باملواصفات التالية:

RESTO ROMING(:(التسميــــــــــــــــة(-
-)املقر االجتماعـــي:)رقم)303)تجزئة)

لونا الدروة كارا

جزار فواكه) الهدف االجتماعي:) (-

والتموين) بالجملة  وخضروات 

الجماعي و أسماك بالجملة

شركة ذات) (: القانونــــي) الشكل  (-

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد

:)50.000,00)درهم) الرأسمــــــــــــــال) (-

مقسمة إلى):

درهم) (100 500)حصة من فئة) (·

لفائدة السيد ربيع هرامي

تعيين السيد ربيع) (: التسييـــــــــــــــر) (-

مع) للشركة  وحيد  مسير  هرامي 

التصرف) سلطات  جميع  تفويضه 

والتسيير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  (-

مار2) ( (02 يوم) ببرشيد  االبتدائية 

2021)تحت رقم)301 .

-)السنة االجتماعية):)من)01)يناير)

إلى)31)دجنبر

-)الـمـــــــــــــــــــــدة:)99)سنة

-)السجل التجــــاري:)12807

612I

FLASH ECONOMIE

COMED SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COMED SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة  

أسرير ايت عميرة شتوكة -  87100  

ايت باها املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMED SERVICES

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

هيكلة وصباغة السيارات.

تجزئة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  87100 ( (- أسرير ايت عميرة شتوكة)

ايت باها املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بنعبايل) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنعبايل  مريم  السيدة 

شتوكة))) عميرة  ايت  االمل  تجزئة 

87100)ايت باها املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنعبايل  مريم  السيدة 

شتوكة))) عميرة  ايت  االمل  تجزئة 

87100)ايت باها املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2021)تحت رقم)372.

613I
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ائتمانية مومن

شركة أبو محمود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

شركة أبو محمود شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الخميسات رقم 23 - 61200 

بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

أبو محمود.

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و األشغال املختلفة

نقل البضائع لحساب الغير

نقل االرساليا ملختلف) في  مقاول 

البلدان.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الخميسات رقم)23 - 61200)بوعرفة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوهراوى عبد املجيد):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: محمود) بوهراوى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  بوهراوى  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة بدر)61200)بوعرفة)

املغرب.

السيد بوهراوى محمود عنوانه)ا()

 61200  23 رقم) الخميسات  زنقة 

بوعرفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد) عبد  بوهراوى  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة بدر)61200)بوعرفة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)2021/22.

612I

ائتمانية مومن

TKIDRA TRAV شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

شركة TKIDRA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة رقم 23 - 61102 بني تجيت 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.713

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد اوجليل) )ة() تفويت السيد)

 320 حصة اجتماعية من أصل) (90

مطيع) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

السالمة بتاريخ)08)فبراير)2021.

توفيق اوجليل) )ة() تفويت السيد)

 330 حصة اجتماعية من أصل) (80

مطيع) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

السالمة بتاريخ)08)فبراير)2021.

تفويت السيد))ة()ابراهيم اوجاي)
 330 حصة اجتماعية من أصل) (80
مطيع) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

السالمة بتاريخ)08)فبراير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)2021/12.

615I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TRIBAK SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 232، شارع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

TRIBAK SERVICE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول، الشقة 2، رقم 1617 حي 
األمل - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6767
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRIBAK SERVICE SARL
غرض الشركة بإيجاز):)مطاعم

ممون الحفالت
صيانة املناطق الخضراء.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األول،)الشقة)2،)رقم)1617)حي األمل)

- 25000)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)çç)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد طريبق محمد):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد طريبق أحمد):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  طريبق  السيد 
الكرة) درب  (23 رقم) امللعب  زنقة 

26050)ابن احمد املغرب.
عنوانه)ا() أحمد  طريبق  السيد 
الكرة) درب  (23 رقم) امللعب  زنقة 

26050)ابن احمد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  طريبق  السيد 
الكرة) درب  (23 رقم) امللعب  زنقة 

26050)ابن احمد املغرب
عنوانه)ا() أحمد  طريبق  السيد 
الكرة) درب  (23 رقم) امللعب  زنقة 

26050)ابن احمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2021)تحت رقم)02.
616I

FLASH ECONOMIE

AGROJARDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

AGROJARDIN
 RC N°178121

املقر االجتماعـــي : 196 شارع محمد 
الساد2 محل رقم 10 الدارالبيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 28 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
شركة)) شركاء) قرر  (2020 دجنبر)

AGROJARDIN))ما يلي:
الحصص) بيع  على  املصادقة  (-
االجتماعية من طرف السيدة فضمة)
انظام والسيدة فاطمة عبد املطلب))
والسيدة نعيمة عبد املطلب والسيدة)
خديجة عبد املطلب والسيدة حبيبة)
عبد) الحسين  والسيد  املطلب  عبد 
عبد) أحمد  السيد  لفائدة  ( املطلب)
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عبد) السالم  عبد  السيد  و  املطلب 
املطلب و السيد يونس عبد املطلب

من) السابع  الفصل  تعديل  (-
القوانين االساسية للشركة

االساسية) القوانين  تحيين  (-
املنصوص) التعديالت  وفق  للشركة 

عليها
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 ( بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

2021)تحت رقم)767503.

617I

offisc

GIVMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc
GIVMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مر2 سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 20500 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GIVMAR
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزيع اللحوم).
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
مر2 سلطان الطابق األول الشقة)3 

- 20500)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
. 99)سنة) (: الشركة)

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
مقسم كالتالي: درهم،) (100.000

((: حسن) بوعسرية  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

. للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

: وصفات ومواطن الشركاء)
حسن) بوعسرية  السيد 
بلوك) العتيقيين  دوار  عنوانه)ا()
16)رقم)93)أوالد أحمد)2)دار بوعزة)

املغرب. الدار البيضاء) (20660
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

الشركة: ومواطن مسيري 
حسن) بوعسرية  السيد 
بلوك) العتيقيين  دوار  عنوانه)ا()
16)رقم)93)أوالد أحمد)2)دار بوعزة)

املغرب الدار البيضاء) (20660
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2021 مار2) (05

.768886
618I

CARRIERE ALLACH SARL

CARRIERE ALLACH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CARRIERE ALLACH SARL
  ROUTE 21 SIDI(BOUZEKRI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  CARRIERE ALLACH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
21 سيدي بوزكري  - 50000 

املغرب. مكنا2 
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31255

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2021
درهم«) (3.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (15.000.000« من) أي 

طريق) عن  درهم«) (18.000.000«

مقاصة مع ديون الشركة) إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بمكنا2) التجارية 

رقم) تحت  (2021 مار2) (08

.20211121003196

619I

FLASH ECONOMIE

GAITS INDUSTRIES
إعالن متعدد القرارات

GAITS INDUSTRIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 برأسمال: 500.000 درهم 
 26 ورقم) (22 رقم) (: املقر الرئي�سي)

شارع) في  األر�سي  الطابق  في  يقع  (،

البصرة)،)شارع عبد املؤمن)،)كارتييه)

فاميلي فرانسيز)،)الدار البيضاء

سجل تجاري رقم):291765
زيادة وخفض رأ2 املال)

غير) العامة  الجمعية  قررت 
زيادة) (22/09/2020 بتاريخ) العادية 
 750.000.00 بمقدار) املال  رأ2 

درهم عن طريق مقاصة بعض الذمم)

املدينة والسائلة واملستحقة الدفع،)

 500.000.00 من) املال  رأ2  لزيادة 

درهم عن) (1.250.000.00 إلى) درهم 

طريق إنشاء)7.500)سهم بقيمة)100 

درهم للسهم،

استيعاب) املال  رأ2  تخفيض 

 750.000 الخسائر املستحقة بمبلغ)

 1.250.000 درهم لتحققها من مبلغ)

درهم إلى)500.000)درهم)

للنظام) املقابل  التعديل  (-

األسا�سي،)

-)صالحيات اإلجراءات.

قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (15/10/2020 بتاريخ)

729971
لالستخراج واإلشارة.

620I

FLASH ECONOMIE

WESTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

WESTECH
املقر االجتماعي : رياض الولفة 

مجموعة 19 مدخل 3 رقم 76 الدار 
البيضاء

الجمع) محضر  بمقت�سى 
يوم)) املنعقد  االستثنائي  العام 

19فبراير2021)تقرر ما يلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل  (

إلى:
حي السكن املنور زنقة)88)رقم)39 

عين الشق2)الدار البيضاء
)تحيين القوانين األساسية) ( ( ( ( ( ( (-
املنصوص) التعديالت  وفق  للشركة 

عليها.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

2021)تحت رقم)769109.
من أجل النشر

621I

FLASH ECONOMIE

HALIC DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

شركة
HALIC DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بالشريك الوحيد

رأسمالها  100000,00 درهم
توسيع نشاط الشركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدار) مسجل  (12/02/2021
البيضاء)قرر الشريك الوحيد لشركة)
شركة) (HALIC DISTRIBUTION
بالشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الوحيد رأسمالها)100000,00)درهم)
 126 مقرها االجتماعي الدار البيضاء)
مجمع الخير 2 ا)2)املنطقة الصناعية)

أوالد صالح بوسكورة ما يلي:
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وذلك) الشركة  نشاط  توسيع  (·
بإضافة النشاط التالي إلى نشاطها:
استيراد وتوزيع مواد التجميل

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (02/03/2021 بتاريخ) البيضاء)

رقم)768536. 

622I

AIT TAMOUNTE SARL

AIT TAMOUNTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT TAMOUNTE SARL
رقم 5 شارع عالل الفا�سي حي 
التعايش ، 82000، ط املغرب

AIT TAMOUNTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 
شارع عالل الفا�سي حي التعايش - 

82000 طاطا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

623
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAMOUNTE
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و الشبكات.
 5 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- التعايش) حي  الفا�سي  عالل  شارع 

82000)طاطا املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: ( السيد سيمو محمد)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد أخدور محمد):))50)حصة)
بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سيمو محمد))عنوانه)ا()حي)
النصر)82000)طاطا املغرب.

عنوانه)ا() محمد  أخدور  السيد 
 82000 زنقة تكشكاشت حي النهضة)

طاطا املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيمو محمد))عنوانه)ا()حي)

النصر)82000)طاطا املغرب
عنوانه)ا() محمد  أخدور  السيد 
 82000 زنقة تكشكاشت حي النهضة)

طاطا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( بطاطا) االبتدائية 

2021)تحت رقم)27/2021.

623I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

CASA MHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 232، شارع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

CASA MHAMED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي السفلي، 
رقم 712 تجزئة الفتح - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MHAMED

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

األشغال املختلفة أو البناء.

السفلي،) (: عنوان املقر االجتماعي)
 25000 (- الفتح) تجزئة  (712 رقم)

خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد لفساحي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لفساحي محمد عنوانه)ا()
 25000 الفتح) تجزئة  (712 رقم)

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لفساحي محمد عنوانه)ا()
 25000 الفتح) تجزئة  (712 رقم)

خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2021)تحت رقم)08.

622I

PREMIUM FINANCE

JR PROMOTIONS
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JR PROMOTIONS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

االول الكائنة امام مقهى النزاهة 

باشوية وجماعة تحناوت عمالة 

اقليم الحوز - 22302 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112231

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 500 العربي الجراري) ( تفويت السيد)

  500 ( أصل) من  اجتماعية  حصة 

فر�سي) املهدي  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ)22)فبراير)2021

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  »شركة 

إلى)»شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد))»

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تم تعيين))السيد املهدي فر�سي كمسير)

استقالة) لقبول  تبعا  للشركة  وحيد 

املسير.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

بشكل) الشركة  ستلتزم  مايلي:)

من) بها  املتعلقة  باألفعال  صحيح 

خالل التوقيع الوحيد للسيد املهدي)

فر�سي،)وذلك لفترة غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

بمبلغ) املال  رأ2  تحديد  تم  مايلي:)

درهم(.) (100،000( مائة ألف درهم.)

)1000()حصة) وهي مقسمة إلى ألف)

منها) لكل  درهم  ()100( مائة) بقيمة 

(، (1000 إلى) (1 من) األرقام  تحمل  (،

مكتتب بها)،)مدفوعة بالكامل مملوكة)

بالكامل من قبل الشريك الوحيد)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

(،(»JR PROMOTIONS(«(:اسمها هو

شركة ذات مسؤولية محدودة دات)

الشريك الوحيد)
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على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)تم تعيين))السيد املهدي فر�سي)
لقبول) تبعا  للشركة  وحيد  كمسير 

استقالة املسير.

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

بشكل) الشركة  ستلتزم  مايلي:)

من) بها  املتعلقة  باألفعال  صحيح 

خالل التوقيع الوحيد للسيد املهدي)

فر�سي،)وذلك لفترة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121599.

625I

FO CONSULTUNG SARL AU

PIZZADIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

PIZZADIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رياض أوالد مطاع 2 رقم 317 تمارة - 

12000  تمارة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

120869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2016 أكتوبر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PIZZADIS

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تمارة) (317 رقم) (2 رياض أوالد مطاع)

- 12000))تمارة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العمراني) السيدة سناء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العمراني عنوانه)ا() السيدة سناء)
62)مكرر شارع محمد الساد2 مركز)
الرباط) (10000 السوي�سي) الطوارق 

الرباط.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العمراني عنوانه)ا() السيدة سناء)
62)مكرر شارع محمد الساد2 مركز)
الرباط) (10000 السوي�سي) الطوارق 

الرباط
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (20 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2016)تحت رقم)120869.
626I

BOUCHTA COMPTA

ABDELTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

ABDELTEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
فاتن بنجياللي عمارة 172 كراج 2 و 

5 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يناير) (06 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ABDELTEX))مبلغ رأسمالها)100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة)
و) (2 172)كراج) فاتن بنجياللي عمارة)
5 - 90000)طنجة املغرب نتيجة ل):)
.DIFFICULTE DE FINANCEMENT
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
و) (2 172)كراج) فاتن بنجياللي عمارة)

5 - 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

عبد الوهاب و) ( محمد) السيد)ة()
17ا ا م)) نيكوال2 بييتستر) عنوانه)ا()
)ة() روتردام هوالندا كمصفي) (3100

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)925.
627I

CABINET BENISSA

BAHIA NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
BAHIA NETWORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 طنجة 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
103857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAHIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NETWORK

و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اصالح االالت املعلوماتية و الطباعة)

الرقمية و الهندسية االشهار)

و التواصل)

االنترنيت) عبر  املواقع  تاسيس 

مواقع) و  االنترنيت  عبر  التجارة 

التواصل االجتماعي)

التصدير و االستيراد

بيع العقارات و حميع السلع سواء)

باملغرب او بالخارح

 127 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 

 15 رقم) الثالث  الظابق  االندلس 

طنجة)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيدة كرواج منى)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: عدنان) محمد  الهرو2  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كرواج منى عنوانه)ا()حي)
 90000 12 7)رقم) زنقة) ( بن حساين)

طنجة املغرب.

عدنان) محمد  الهرو2  السيد 
عنوانه)ا()حي بن حساين))زنقة)7)رقم)

12 90000)طنحة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كرواج منى عنوانه)ا()حي)
 90000 12 7)رقم) زنقة) ( بن حساين)

طنجة املغرب

عدنان) محمد  الهرو2  السيد 
عنوانه)ا()حي بن حساين))زنقة)7)رقم)

12 90000)طنجة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

رقم) تحت  (2020 فبراير) (10

.20611120007922

628I

BETA ECO SARL AU

باب اسراتو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BETA ECO SARL AU

حي القد2 شيشاوة ، 21000، 

شيشاوة املغرب

باب اسراتو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ايت بلوشن  اسراتوجماعة عين 

تزيتونت امنتانوت مراكش - 25000 

امنتانوت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 فبراير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

باب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اسراتو.

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشاحنات) و  السيارات  عجالت 

الشاحنات) و  السيارات  -غسيل 

-تشحيم السيارات و الشاحنات.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتماعي)

)اسراتوجماعة عين تزيتونت) بلوشن)

امنتانوت مراكش)-)25000)امنتانوت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد االله بدي عنوانه)ا()

دوار ايت بلوشن))اسراتوجماعة عين)

25000)امنتانوت) تزيتونت امنتانوت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد االله بدي عنوانه)ا()

دوار ايت بلوشن))اسراتوجماعة عين)

25000)امنتانوت) تزيتونت امنتانوت)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)25)يناير)

2021)تحت رقم)52/2020.

629I

omnium(management

TWINS CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

TWINS CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 اقامة 

52 شارع الحسن التاني املدينة 

الجديدة فا2 - 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يونيو) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TWINS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONCEPT
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

في أشغال النجارة.)-)مقاول في أشغال)

و) االستيراد  (- البناء.) و  املختلفة 

التصدير..

عنوان املقر االجتماعي):)82)اقامة)

املدينة) التاني  الحسن  شارع  (52

الجديدة فا2)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الفياللي) منيعي  محسن  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفياللي) منيعي  محسن  السيد 

الخطيب) ابن  شارع  (61 عنوانه)ا()

 30000 فا2) الشقف  عين  طريق 

فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفياللي) منيعي  محسن  السيد 

الخطيب) ابن  شارع  (61 عنوانه)ا()

 30000 فا2) الشقف  عين  طريق 

فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2020)تحت رقم)1632.

630I

RA CONSULTING

 SOCIETE  EL MALHI MODE
FES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA CONSULTING

 APPT(N° 4 IMMEUBLE(ALAOUI

 RUE(QATAR(VN(FES ، 30000،

FES MAROC

 SOCIETE  EL(MALHI(MODE(FES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 02، 
زنقة 05، بالد الرايس، سهب الورد  

فا2 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE  EL MALHI MODE FES

:)-مؤسسة) غرض الشركة بإيجاز)

املالبس)احتالل) لتصنيع  صناعية 

أكثر من عشرة أشخاص()،

أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد  (-

وسيط(..
(،02 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)
سهب الورد)) بالد الرايس،) (،05 زنقة)

فا2)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املالحي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد املالحي عنوانه)ا()رقم)

سهب) الرايس،) بالد  (،10 بلوك) (،52

الورد،)فا2))30000)فا2 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد املالحي عنوانه)ا()رقم)

سهب) الرايس،) بالد  (،10 بلوك) (،52

الورد،)فا2))30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)802.

631I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

DPA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فا2 املغرب

DPA TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري رقم 2 شقة رقم 232 تجزئة 

جنة الزيتون بنسودة فا2 - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DPA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية بالجملة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (232 2)شقة رقم) تجاري رقم)
جنة الزيتون بنسودة فا2)-)30000 

فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد محمد التون�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد التون�سي عنوانه)ا()
حي) مليليا  زنقة  (532 رقم) ا2) بلوك 
30000)فا2) عوينات الحجاج فا2)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد التون�سي عنوانه)ا()
حي) مليليا  زنقة  (532 رقم) ا2) بلوك 
30000)فا2) عوينات الحجاج فا2)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)693.
632I

CABINET CADRE CONSEIL

HAMUBAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
HAMUBAT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 
سيت النقوب زاكورة - 27702  

زاكورة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 يناير) (25 املؤرخ في)
ذات) شركة  (HAMUBAT SARL

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00

اإلجتماعي دوار سيت النقوب زاكورة)
- 27702))زاكورة املغرب نتيجة النهاء)

عملية التصفية.

و عين:

و) احمد  ابن  ( حمو) السيد)ة()

دوار سيت النقوب زاكورة) عنوانه)ا()
)ة() زاكورة املغرب كمصفي) ( (27702

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)25)يناير)2021)وفي دوار سيت)
زاكورة) ( (27702 (- زاكورة) النقوب 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)11.

633I

select(conseil

VERDISSIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select(conseil

شارع عبد املومن عمارة221 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

VERDISSIMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

290975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERDISSIMO

دراسة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

تصميم املساحات الخضراء).

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازور مكتب)11)الدار)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد مسعودي امين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() السيد مسعودي امين)

سيدي) تجزئة  مع  ريعة  تجزئة 

 20000 البيضاء) الرحمان  عبد 

الدارالبيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا() السيد مسعودي امين)

تجزئة رفيعة مع تجزئة))سيدي عبد)

الدار) (20000 البيضاء) الرحمان 

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766570.

632I

MA GLOBAL CONSULTING

صيدلية حي األمان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب
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صيدلية حي األمان شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

األمان 2، أهل الغالم  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صيدلية حي األمان.

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صيدلية.

مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 20000 (- ( الغالم) أهل  (،2 األمان)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.180.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 21.800 ( (: حاتم) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حاتم  ياسين  السيد 
101)شارع بوركون ط)2)ش)10)زاوية)
 20000 بوركون) الحكم  ابن  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حاتم  ياسين  السيد 
101)شارع بوركون ط)2)ش)10)زاوية)
 20000 بوركون) الحكم  ابن  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

635I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

VICTORIA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc

VICTORIA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 213 

شارع محمد الخامس مكتب رقم 9 - 

20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 يناير) (10 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (VICTORIA CAR حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (200.000

اإلجتماعي)213)شارع محمد الخامس)

مراكش) (20000  -  9 رقم) مكتب 

املغرب نتيجة لالزمة االقتصادية.

و عين:

و) الجمري  ( نزار) السيد)ة()

املغرب) مراكش  (20000 (. عنوانه)ا()

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 213 وفي) (2020 دجنبر) (30 بتاريخ)

شارع محمد الخامس مكتب رقم)9 - 

20000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120965.

636I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

BAB AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

BAB AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال رقم 

552 الطابق االول شطر 3 سيدي 

بوزيد - 22000 الجديدة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)05)يناير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق االول شطر) (552 »فيال رقم)

الجديدة) (22000 (- بوزيد) سيدي  (3

شارع) (2 »الحي البرتغالي) إلى) املغرب«)

27 - 22000)الجديدة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)05)يناير)

2021)تحت رقم)25989.

637I

select(conseil

TIMEO CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select(conseil

شارع عبد املومن عمارة221 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

TIMEO CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

290977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIMEO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSEIL

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات)

و التكوينات في مجال التسيير).

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازور مكتب)11)الدار)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: جوطي) طاهري  الهام  السيدة 

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

جوطي) طاهري  الهام  السيدة 
عنوانه)ا()3)زنقة املشيل حي السالم)

الدارالبيضاء) (20000 ( البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

جوطي) طاهري  الهام  السيدة 
عنوانه)ا()3)زنقة املشيل حي السالم)

البيضاء) الدار  (20000 ( البيضاء)

املغرب)
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766571.
638I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

BAB AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
BAB AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي الحي 
البرتغالي 2 شارع 27 - 22000 

الجديدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)يناير)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تنظيم زيارات ثقافية

إدارة تأجير الدراجات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)08)فبراير)

2021)تحت رقم)28989.
639I

INTERNATIONAL WORK

INTERNATIONAL WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INTERNATIONAL WORK
 Rabat,Appt(N°08 Imm
 N°06,Escalier(B,Rue

 Melillia,Hassan ، 10000، rabat
maroc

INTERNATIONAL WORK شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

08 عمارة رقم 06 الدرج ب شارع 

مليلية الرباط - 10000 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132259

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)12 
القانون) إعداد  تم  (2018 نونبر) من 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTERNATIONAL WORK

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للمباني) املختلفة  التجديدات 

والتطوير والتجديد العقاري.

للمباني) والبستنة  -التنظيف 

الخاصة أو العامة.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ب) الدرج  (06 رقم) عمارة  (08 رقم)

شارع مليلية الرباط)-)10000)الرباط)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: السيد إبراهيم الجرموني)

حصة بقيمة)20.000)درهم للحصة).

 300 ( (: الجرموني) حكيم  السيد 

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة).

 300 ( (: السيد الزيتوني الجرموني)

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الجرموني) إبراهيم  السيد 
رقم27  (2 الحسن) شارع  عنوانه)ا()

شقة)2)تبريكت)11000)سال املغرب.

السيد حكيم الجرموني عنوانه)ا()
23)قطاع النهضة) زنقة الشجعة رقم)

لعيايدة)11000)سال املغرب.

الجرموني) الزيتوني  السيد 
 23 رقم) الشجعة  زنقة  عنوانه)ا()
سال) (11000 لعيايدة) النهضة  قطاع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الجرموني) إبراهيم  السيد 
رقم27  (2 الحسن) شارع  عنوانه)ا()

شقة)2)تبريكت)11000)سال املغرب
السيد حكيم الجرموني عنوانه)ا()
23)قطاع النهضة) زنقة الشجعة رقم)

لعيايدة)11000)سال املغرب
الجرموني) الزيتوني  السيد 
 23 رقم) الشجعة  زنقة  عنوانه)ا()
سال) (11000 لعيايدة) النهضة  قطاع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
من) (03 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

دجنبر)2018)تحت رقم)-.

620I

CABINET RAMI EXPERTISE

SNACK  L›AMI
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

SNACK  L›AMI  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 21 
زنقة امللك حسين طريق ايموزار 

فا2 - 30000 فا2 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20661

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 يناير) (18 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 »SNACK L’AMI«(تغيير التسمية من
 GOURMET COMPANY« الى)

«(AND EVENT

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير غرض الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

إلى) الشركة  غرض  تغيير  مايلي:)

يعمل) انتقائي  مطعم  صاحب  ( (1-

 2- به أقل من خمسة عشر شخًصا)

العروض) منظم  (3- حفالت) ممول 

واملهرجانات الفنية))األحداث(

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 »SNACK L’AMI«(تغيير التسمية من

 GOURMET COMPANY« الى)

«(AND EVENT

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)903.

621I

GHAZIR COMPTA PRO

MASTER OF BEAUTY
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

MASTER OF BEAUTY

بمقت�سى))عقد موثق مؤرخ قي)07 

 PRIMAVERA أعطى) (2020 شتنبر)

بالسجل) املسجل  (BEAUTE

التجارية) باملحكمة  (22589 التجاري)

لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 

 RUE BILAL ب) الكائن  التجاري 

 IBN RABAH MAGASIN 1 IMM

 SANAA AVENUE ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH  - 20000

لفائدة) (MARRAKECH MAROC

5)سنة) MASTER OF BEAUTY)ملدة)

و تنتهي) (2020 يونيو) (01 تبتدئ من)

2025)مقابل مبلغ شهري) 31)ماي) في)

قيمته)36.000)درهم.

622I
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GHAZIR COMPTA PRO

K2J  ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
K2J  ENVIRONNEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 

 ALBARAKA 23 FRACTION
 DEVISE(N°31 31A, 5EME(ETAGE

 IMM(N°780 HAY(MASSIRA
 2A, MARRAKECH-MENARA -
.40000 MARRAKECH(MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.108889
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 دجنبر) (28 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
النقل) الكيماوية.-) املنتجات  نقل 
املخلفات) إدارة  اآلخرين-) عن  نيابة 

الصناعية الخطرة..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120606.

623I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MOBILECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc
MOBILECOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 111 

شارع يوغوسالفي رقم 2 جليز  - 

20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 يناير) (20 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (MOBILECOM حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

111)شارع يوغوسالفي رقم)2)جليز))-)

20000)مراكش املغرب نتيجة لالزمة)

االقتصادية.

و عين:
القادري) ( ( السيد)ة()محمد لطفي)

20000)مراكش املغرب) (. و عنوانه)ا()

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 111 وفي) (2020 دجنبر) (31 بتاريخ)

(- ( جليز) (2 رقم) يوغوسالفي  شارع 

20000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120871.

622I

BOUCHTA COMPTA

VIGADI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

VIGADI TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

2-32 مركز ديستمار ساحة الروداني 
زنقة عبد هللا الهبطي إقامةالقد2 

رقم 32  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VIGADI TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع وطنيا و دوليا)

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)

32-2)مركز ديستمار ساحة الروداني)

إقامةالقد2) الهبطي  زنقة عبد هللا 

رقم)32  - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الوزكاني فاطمة):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الوزكاني فاطمة عنوانه)ا()

  5 القشيلة رقم) (5 حي فلسطين زنقة)

90000))وزان))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الوزكاني فاطمة عنوانه)ا()

  5 القشيلة رقم) (5 حي فلسطين زنقة)

90000))وزان))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)1702.

625I

segex

 CENTRE AL OFOK
ORIENTATION PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

 CENTRE AL OFOK

ORIENTATION PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول و الثاني رقم 9 تجزئة بلدية  

بنسودة فا2 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 CENTRE AL OFOK (: تسميتها)

.ORIENTATION PRIVE

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحضير االمتحانات.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بلدية)) تجزئة  (9 رقم) الثاني  و  االول 

بنسودة فا2)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الساقي):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الحفيظ شيخي):))320 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (330 ( (: السيد وليد قريب)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الساقي  محمد  السيد 
 22000 الصويرة) ازلف  تجزئة  (737

الصويرة املغرب.
شيخي) الحفيظ  عبد  السيد 
تجزئة سطار) أ  (220 رقم) عنوانه)ا()
سكن الطابق)1)املرجة واد فا2 فا2)

30000)فا2 املغرب.
عنوانه)ا() قريب  وليد  السيد 
 5 86)مكرر سيدي الهادي زنقة) رقم)

زواغة فا2)30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
شيخي) الحفيظ  عبد  السيد 
أ تجزئة سطار) (220 رقم) ( عنوانه)ا()
سكن الطابق)1)املرجة واد فا2 فا2)

30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (01 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)910.
626I

SRACOM SARL AU

SRACOM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SRACOM SARL AU
 RUE(DE(MARRAKECH,

 RÉSIDENCE(NAJD, 7ème(ÉTAGE
 APT 51 ، 90000، TANGER

MAROC
SRACOM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
مراكش، إقامة نجد، الطابق 7 

الشقة 51 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SRACOM SARL AU

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

استيراد) عامة.) بصفة  والتصدير 

والتجهيزات) املعدات  وتصدير جميع 

وامللحقات و األثاث واللوازم الطبيعية)

املتعلقة) الكيميائية  أو  واملصنعة 

بامليدان الصناعي والغذائي والفالحي)

واملعدني أو الحرفي.

التجارة) االلكترونية.) التجارة 

واالشهار.) الطباعة  عامة.) بصفة 

واملعلوميات.) االنترنت  خدمات 

والتعهد) الباطن  من  املقاولة 

العروض) جميع  في  املشاركة  أو 

والخاصة) العمومية  والصفقات 

االجتماعي) باملوضوع  لها عالقة  التي 

الدراسة،) عمليات  جميع  للشركة.)

السمسرة،) الوساطة،) التمثيل،)

بهذه) املتعلقة  العمولة  و  التسليم 

املواضيع.)

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

واملالية) والصناعية  التجارية 

واملنقولة أو العقارية التي قد ترتبط)

أو) بكل  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

املذكورة) العمليات  إحدى  بعض 

أعاله والكفيلة بتطوير الشركة..

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 7 الطابق) نجد،) إقامة  مراكش،)

الشقة)51 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الصرايدي) هللا  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصرايدي) هللا  عبد  السيد 

عنوانه)ا()25)شارع عمر ابن الخطاب)
 11 رقم) (2 إقامة طورطوال ب طابق)

90020)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصرايدي) هللا  عبد  السيد 

عنوانه)ا()25)شارع عمر ابن الخطاب)
 11 رقم) (2 إقامة طورطوال ب طابق)

90020)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239286.

627I

STE EL FENOUG OF BUILDING COMPANY

 EL FENOUG OF BUILDING
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE EL FENOUG OF BUILDING

COMPANY

 LOT(SALWA(N°1 APPT(N°2 RDC

 TIT(MELLIL-CASABLANCA ،

25000، الدار البيضاء املغرب

 EL FENOUG OF BUILDING

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقسيمة 

سلوى رقم 1 شقة رقم 2 الطابق 

االر�سي تيط مليل الدار البيضاء - 

29620 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

289013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EL FENOUG OF BUILDING

.COMPANY
غرض الشركة بإيجاز):)
البناء)وبيع مواد البناء

تقسيمة) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) (2 رقم) شقة  (1 رقم) سلوى 
(- البيضاء) الدار  مليل  تيط  االر�سي 

29620)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الفنوك) فريد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الفنوك  فريد  السيد 
دار) (18 دوار اعرابة طريق ازمور كلم)
بوعزة)20200)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الفنوك  فريد  السيد 
دار) (18 دوار اعرابة طريق ازمور كلم)

بوعزة)20200)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)762728.

628I

AGENCE CENTRALE DE SERVICES

 AGENCE CENTRALE DE
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AGENCE CENTRALE DE
SERVICES

210 شارع زرقطوني إقامة حماد 
الطابق 1 الدار البيضاء. ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
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 AGENCE CENTRALE DE

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 210 

شارع زرقطوني إقامة حماد الطابق 

1 الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

290167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 شتنبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AGENCE CENTRALE DE  :

.SERVICES

التجارة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

والخدمات)؛

قطع الغيار والتجارة.

العمليات) جميع  (، أعم) وبصورة 

املنقولة) أو  الصناعية  أو  التجارية 

بشكل) املتعلقة  واملالية  العقارية  أو 

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة)

تحقيقها) تعزيز  شأنها  من  التي 

وتطويرها..

 210 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع زرقطوني إقامة حماد الطابق)

الدار) (20000 (- البيضاء.) الدار  (1

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: إليا2) يوسف  إيشو  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

إليا2) يوسف  إيشو  السيد 
إقامة) ميموزة  زنقة  (19 عنوانه)ا()

البيضاء.) الدار  الراحة  حي  حمزة 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

إليا2) يوسف  إيشو  السيد 
إقامة) ميموزة  زنقة  (19 عنوانه)ا()

البيضاء.) الدار  الراحة  حي  حمزة 

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

629I

STE AKAZIM EQUIPEMENT

STE AKAZIM EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE AKAZIM EQUIPEMENT

 27RUE AL AFOU LOTISSEMENT

 LAAYOUN ، 90000، TANGER

MAROC

  STE AKAZIM EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 27RUE  وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AL AFW LOTS LAAYOUN

 TANGER - 90000 TANGER

.MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 نونبر) (02 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»200.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)238392.

650I

omnium(management

YOUTAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

YOUTAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 95 

باب الغول رقم 1 ظهر املهراز فا2 - 

30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUTAR

غرض الشركة بإيجاز):)-مقاول في)

أشغال البناء)أو األشغال املختلفة

-يع املعدات الطبية.

 95 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- 1)ظهر املهراز فا2) باب الغول رقم)

30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 320 ( (: عمراني) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: عمراني) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد طارق عمراني):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عمراني  حسن  السيد 

شارع االسماعيلية زنقة بوليفيا رقم)

 30000  1 الزهور) لحلو  تجزئة  (10

فا2 املغرب.

السيد يوسف عمراني عنوانه)ا()

شارع االسماعيلية زنقة بوليفيا رقم)

 30000  1 الزهور) لحلو  تجزئة  (10

فا2 املغرب.

عنوانه)ا() عمراني  طارق  السيد 

شارع االسماعيلية زنقة بوليفيا رقم)

 30000  1 الزهور) لحلو  تجزئة  (10

فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عمراني  حسن  السيد 

شارع االسماعيلية زنقة بوليفيا رقم)

 30000  1 الزهور) لحلو  تجزئة  (10

فا2 املغرب

السيد يوسف عمراني عنوانه)ا()

شارع االسماعيلية زنقة بوليفيا رقم)

 30000  1 الزهور) لحلو  تجزئة  (10

فا2 املغرب

عنوانه)ا() عمراني  طارق  السيد 

شارع االسماعيلية زنقة بوليفيا رقم)

 30000  1 الزهور) لحلو  تجزئة  (10

فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)820.

651I

redallah(sarl

NISAMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

redallah(sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

30000، فا2 املغرب

NISAMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ISMAILIA 10 RUE(CUBA

 ZOHOUR 1 AV(ISMAILIA 10

 RUE(CUBA(ZOHOUR 1, FES

Ville 30000 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29959

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 يناير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الجناتي) كنزة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

ماجدة التازي بتاريخ)12)يناير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)969/021.

652I

aice(compta

TOP SHIPS SUPPLIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

TOP SHIPS SUPPLIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 أحمد 

املجاتي إقامة جبال االلب الطابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 20370 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHIPS SUPPLIES
إمداد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السفن بمياه الشرب.
عنوان املقر االجتماعي):)13)أحمد)
 1 املجاتي إقامة جبال االلب الطابق)
رقم)8)حي املعاريف)-)20370)البيضاء))

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: تواب) مرحل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() تواب  مرحل  السيد 
تجزئة وكناتي زنقة)01)رقم)22)شارع)
 20370 ( أنفا) بوطالب  الهادي  عبد 

البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() تواب  مرحل  السيد 
تجزئة وكناتي زنقة)01)رقم)22)شارع)
 20370 ( أنفا) بوطالب  الهادي  عبد 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768290.

653I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

ASAFCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc

ASAFCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
عائشة عمارة 29 الطابق 3 مكتب 
32 جليز  - 20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52613
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 يناير) (28 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (ASAFCO الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (50.000 رأسمالها)
عائشة) ابن  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
32)جليز)) 3)مكتب) الطابق) (29 عمارة)
(: مراكش املغرب نتيجة ل) (20000  -

االزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب شارع ابن)
عائشة عمارة)29)الطابق)3)مكتب)32 

جليز))-)20000)مراكش املغرب.)
و عين:

 FABIENNE MARTHE()السيد)ة
(. MARIE  LEMASSON)و عنوانه)ا()
)ة() 20000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121322.
652I

aice(compta

 MAX CONSTRUCTION
CASA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
 MAX CONSTRUCTION CASA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنظر الجميل 2  رقم 2  كالفورنيا - 

20220 البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION CASA

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
2))كالفورنيا)-) 2))رقم) املنظر الجميل)

20220)البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

7.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 70000 (: املنجرة) سعيد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املنجرة  سعيد  السيد 
 2 رقم) (2 الجميل) املنظر  تجزئة 

كاليفورنيا))20220)البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املنجرة  سعيد  السيد 
 2 رقم) (2 الجميل) املنظر  تجزئة 

كاليفورنيا))20220))البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768508.

655I
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 GROUPE SCOLAIRE

CORDOBA PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

درب الشرفاء رقم 06 حي الجزولي ، 

20000، مراكش املغرب

 GROUPE SCOLAIRE CORDOBA

PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبدالكريم الخطابي اقامة جواد 

عمارة 109 الطابق الثالث رقم 23 - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112025

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE CORDOBA

.PRIVE

مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تعليمية خاصة).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جواد) اقامة  الخطابي  عبدالكريم 

 -  23 109)الطابق الثالث رقم) عمارة)

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: كريش) ايهاب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايهاب كريش عنوانه)ا()26 

 20000 بوركون) حمديس  بن  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايهاب كريش عنوانه)ا()26 

 20000 بوركون) حمديس  بن  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121300.

656I

omnium(management

M2O BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

M2O BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

أسامة ابن زيد شقة 8 املدينة 

الجديدة فا2 - 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M2O (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BTP

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و املختلفة.

 12 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املدينة) (8 شارع أسامة ابن زيد شقة)

الجديدة فا2)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبيد الرقبة)):))320)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: جوهري) أسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد أمين الوكيلي):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبيد الرقبة))عنوانه)ا()19 

 30000 الحي الجديد الدكارات فا2)

فا2 املغرب.

السيد أسامة جوهري عنوانه)ا()
رقم)50)بلوك)2)النسيم املسيرة فا2)

30000)فا2 املغرب.

الوكيلي) أمين  محمد  السيد 
 8 12)زنقة ابن زيد الشقة) عنوانه)ا()

م ج فا2)30000)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبيد الرقبة))عنوانه)ا()19 

 30000 الحي الجديد الدكارات فا2)

فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)870.

657I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE 3S PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

  STE 3S(PROMOTION(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فا2 

إقامة رقندم 21 حي ليدوا شارع 

القادسية ضهر املهراز  - 30000 

فا2 املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) يناير) (21 املؤرخ في)

بوفاة الشريك سعيد سالوي و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 دجنبر) (06 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 100 ( (، ( السيد)ة()جميلة سالوي)

حصة).

 280 ( (، ( سالوي) طه  السيد)ة()

حصة).

 120 ( (، ( سالوي) أية  السيد)ة()

حصة).

 120 ( (، ( سالوي) صفاء) السيد)ة()

حصة).

 120 ( (، ( السيد)ة()حليمة سالوي)

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)925/2021.

658I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

CARRE CERAMIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc

CARRE CERAMIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 

لوسة رقم 1 شارع االمير موالي عبد 

هللا  - 20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.67031

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 يناير) (15 املؤرخ في)

شركة ذات) (CARRE CERAMIQUE

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة)

1)شارع االمير موالي عبد) لوسة رقم)

20000)مراكش املغرب نتيجة) (- ( هللا)

لالزمة االقتصادية.

و عين:

و) الكرماعي  ( رشيد) السيد)ة()

املغرب) مراكش  (20000 (. عنوانه)ا()

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) وفي  (2020 دجنبر) (30 بتاريخ)

1)شارع االمير موالي عبد) لوسة رقم)

هللا))-)20000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120850.

659I

fiducinfo(sarlau

LINA & CHAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

LINA & CHAM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 2 

اقامة 8 لكريل منارةE 8-3 اطلس 

سعادة عين مزوار مراكش - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LINA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. & CHAM

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد املنتجات الغذائية بالجملة.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اطلس) (E 8-3لكريل منارة (8 اقامة) (2

 20000 (- سعادة عين مزوار مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الحاج عمر)):))120 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد كردي أرماند):))180)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عمر)) الحاج  محمد  السيد 
 117 زنقة يوغوسال اقامة) عنوانه)ا()

 20000 مراكش) كليز  (16 رقم) بلوك 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() أرماند  كردي  السيد 

يعقوب)) شارع  حارتي  جنان  تجزئة 

 20000 مراكش) (9 رقم) مريني شقة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عمر)) الحاج  محمد  السيد 
 117 زنقة يوغوسال اقامة) عنوانه)ا()

 20000 مراكش) كليز  (16 رقم) بلوك 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)2558.

660I

general(audit(maroc

S N D H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

general(audit(maroc

 Rue(Aman، ,9 9, زنقة عمان

20090، الدار اتبيضاء املغرب

S N D H  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 153 

زنقة محمد سميحة الدرالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) يناير) (23 املؤرخ في)

بوفاة الشريك خيرة زيتوني و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2019 أكتوبر) (15 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

السيد)ة()لحسن اوداد))،))1)حصة)

السيد)ة()نبيل اوداد))،))2)حصة).

السيد)ة()كلثوم اوداد))،))1)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768598.

661I

AGRO SYSTEME AL FALAH

 STE AGRO SYSTEME AL

FALAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGRO SYSTEME AL FALAH

 DOUAR BEGGARA MSAADA

 SIDI(SLIMANE ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

  STE AGRO SYSTEME AL FALAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البكارة املساعد سيدي سليمان  - 

12200 سيدي سليمان  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 26)فبراير) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

AGRO SYSTEME AL FALAH)))مبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي دوار البكارة املساعد)

سيدي) (12200 (- ( سليمان) سيدي 

ضعف) (: املغرب نتيجة ل) ( سليمان)

تولي) ( الحركة التجارية باإلضافة إلى)

الشركة)) ( نشاط) في  الركود  سنوات 

الناتجة عن) ( األزمة اإلقتصادية) ( و)

جائحة كورونا19-.

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- ( سليمان) سيدي  املساعد  البكارة 

12200)سيدي سليمان))املغرب.)

و عين:

رفيق)) ( ( العربي) موالي  السيد)ة()

تعاونية) املقاومة  شارع  عنوانه)ا() و 

سليمان) سيدي  (9 رقم) ( املفتاح)

املغرب) ( سليمان) سيدي  (12200

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)02 

مار2)2021)تحت رقم)2021/60.

662I
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omnium(management

M & S TRADITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

M & S(TRADITION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 اقامة 

52 شارع الحسن التاني املدينة 

الجديدة فا2  - 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M & S(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TRADITION

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الزليج)

-أشغال البناء)و املختلفة

-)التداول).

عنوان املقر االجتماعي):)82)اقامة)

املدينة) التاني  الحسن  شارع  (52

فا2) (30000 (- ( فا2) الجديدة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( الخياطي) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صالح الدين حبوش):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الخياطي))عنوانه)ا()
 5 الوفاء) حي  (79 رقم) حنان  اقامة 
فا2) (30000 فا2) صفرو  طريق 

املغرب).
حبوش) الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا()زنقة الخروب)2)النرجس ب)

فا2))30000)فا2 املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الخياطي))عنوانه)ا()
 5 الوفاء) حي  (79 رقم) حنان  اقامة 
فا2) (30000 فا2) صفرو  طريق 

املغرب)
حبوش) الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا()زنقة الخروب)2)النرجس ب)

فا2))30000)فا2 املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)772.
663I

MACOSIS CONSULTING

AMICO DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
AMICO DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 02 
قطعة عين عروج طنجة البالية  - 

30000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29305

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 02)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  AMICO DECO الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي رقم)02)قطعة عين)

عروج طنجة البالية))-)30000)طنجة)

املغرب نتيجة ل):)صعوبات مالية.

 02 و حدد مقر التصفية ب رقم)

(- ( البالية) قطعة عين عروج طنجة 

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) مخشاني  ( سعيدة) السيد)ة()

الشرقية) ( بدريون) حي  عنوانه)ا()

املغرب) طنجة  (90000 ( اجزناية)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239375/1531.

662I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIAD BULLE D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب

RIAD BULLE D›OR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

تزكارين رقم 101 املدينة - 20000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 RIAD BULLE ذات الشريك الوحيد)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (D’OR

درهم.

درب) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  (
 20000 (- املدينة) (101 رقم) تزكارين 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

استمرار نشاط الشركة.
درب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20000 (- املدينة) (101 رقم) تزكارين 

مراكش املغرب.)
و عين:

  René( Julien السيد)ة()
دوار) عنوانه)ا() و  (RICHARDOT
قيادة) و  القروية  الجماعة  التون�سي 
 20000 غياث) هللا  عبد  سيدي 
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121372.
665I

RADFID

أفريكا فاست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

أفريكا فاست شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
الزبير ابن العوام الطابق 3 رقم 

8  الصخور السوداء 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.399329
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2019 أكتوبر) (02 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسمالها) مبلغ  ( فاست) أفريكا 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
13)زنقة الزبير ابن العوام) اإلجتماعي)
الصخور السوداء) ( (8 رقم) (3 الطابق)
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الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20000
تحقيق) وعدم  الشركة  إفال2  (: ل)

أرباح..
زنقة) (13 و حدد مقر التصفية ب)
رقم) (3 الطابق) العوام  ابن  الزبير 
الدار) (20000 الصخور السوداء) ( (8

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( ابن كيران) ( ( ( ( السيد)ة()مجيد)
اليمون) تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (20000  282 فيال)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)728593.
666I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

URBAN DIVERSTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
فا2 املغرب

 URBAN DIVERSTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

أر�سي رقم 2 تجزئة البصرية طريق 
صفرو إقامة مامون فا2 - 30000 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.URBAN DIVERSTISSEMENT
صانع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القهوة
قاعة االلعاب.

طابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة البصرية طريق) (2 أر�سي رقم)
 30000 (- صفرو إقامة مامون فا2)

فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رايس الفني احمد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
احمد) الفني  رايس  السيد 
باب) املدل�سي  عرصة  (27 عنوانه)ا()

الجديد فا2)30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
احمد) الفني  رايس  السيد 
باب) املدل�سي  عرصة  (27 عنوانه)ا()

الجديد فا2)30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1001.

667I

orsia(audit(sarl

NJS Architecte Sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orsia(audit(sarl
رقم 1 زنقة البو2 كوتي ، 20060، 

الدار البيضاء املغرب
NJS(Architecte(Sarl(au شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 

شارع الزرقطوني الطابق 1 حي 

املستشفيات  - 20360 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NJS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Architecte(Sarl(au

بموجب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 2021 فبراير) (10 بتاريخ) عرفي  عقد 

تاسس النظام االسا�سي لشركة ذات)

الوحيد) للشريك  مسؤولية محدودة 

خاصائصها كالتالي):

وجميع) الهندسة  نشاط  مزاولة 

وتهيئة) (، بالبناء) املحيطة  املهام 

الفضاءات).

وتهيئة) (، البناء) مشاريع  ادارة 

الديكور والزخرفة).

ادارة) في  واملساعدة  االستشارة 

املشاريع)

تنسيق مشروع البناء)والتهيئة)

العمليات) جميع  العموم  وعلى 

التي لها ارتباط بصفة مباشرة او غير)

والتي) (، االجتماعي) بالهدف  مباشر 

تساعد في تطوير نشاط الشركة)..

 55 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) (1 الطابق) الزرقطوني  شارع 

املستشفيات))-)20360)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: النجاري) سناء) السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

النجاري عنوانه)ا() السيدة سناء)
عمارة) (7 ديار) اقامة  ليبورن  زنقة 
الدار) (20500   6 شقة) (1 الطابق) (7

البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
النجاري عنوانه)ا() السيدة سناء)
عمارة) (7 ديار) اقامة  ليبورن  زنقة 
الدار) (20500   6 شقة) (1 الطابق) (7

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768880.

668I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 FRIGO SIDI-HAMZA
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES(MAROC
 FRIGO SIDI-HAMZA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 90 , زنقة 
الحسيمة, املدينة الجديدة - 30000 

فا2 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3231

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)18)دجنبر)2020)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
املدينة) الحسيمة,) زنقة  (, (90« من)
إلى) 30000)فا2 املغرب«) (- الجديدة)
»الجماعة القروية),)سيدي اخيار كلم)
 31012 (- ( صفرو) (- طريق فا2) (23

صفرو))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)52.

669I

fiduciaire(koutoubia

 SOCIETE MIMOSA DE

MUSIQUE ET DANSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire(koutoubia

 rue(hassan(ben(mbarek 32

 gueliz-marrakech، 40000،

MARRAKECH(maroc

 SOCIETE MIMOSA DE

MUSIQUE ET DANSE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي الوحدة 2 رقم 398 - 

20000 مراكش املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 2020 دجنبر) (28 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 SOCIETE MIMOSA املحدودة)

مبلغ) ( ( (DE MUSIQUE ET DANSE

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

املحمدي) الحي  اإلجتماعي  مقرها 

 20000  -  398 رقم) (2 الوحدة)

مراكش املغرب))نتيجة ل):)عدم نجاح)

املشروع.

الحي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املحمدي الوحدة)2)رقم)398)مراكش))

- 20000)مراكش املغرب.)

و عين:

السيد)ة()محمد))املعتصم باهلل و)

2)ج2  3)ب قصبة) املسيرة) عنوانه)ا()

)ة() 20000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
املسيرة) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

3)ب قصبة)2)ج-2مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121315.

670I

فاييك

ALIVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فاييك
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ج 

فا2. ، 30000، فا2 املغرب
ALIVIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عمر 
ابن الخطاب رقم 56 ملعب الخيل 

فضاء ريان 1 ط 1 مكتب 2 - 30000 
فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIVIA
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للحالقة و التجميل).
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عمر)
ملعب الخيل) (56 ابن الخطاب رقم)
فضاء)ريان)1)ط)1)مكتب)2 - 30000 

فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مغربي) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مغربي  كوثر  السيدة 

12)درب الحاج ادريس برادة)30000 

فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مغربي  كوثر  السيدة 

12)درب الحاج ادريس برادة)30000 

فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)882.

671I

فاييك

LEADERONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فاييك

رقم 12 شارع الحسن التاني م.ج 

فا2. ، 30000، فا2 املغرب

LEADERONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 125 

 WF30000  مجمع موالي ادريس

S0605 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADERONE

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

املنتوجات) تجارة  (- االستيراد) و 

التجارة) (- الكهربائية) و  االلكترونية 

العامة..

 125 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 WF30000 ( ادريس) موالي  مجمع 

S0605 - 30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السيد محمد مراك�سي خنفور)

950)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

مراك�سي) الرحمن  عبد  السيد 

خنفور)):))50)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

خنفور)) مراك�سي  محمد  السيد 

   RUE DES SALEES 22 عنوانه)ا()

67000)ستراسبورغ فرنسا).

مراك�سي) الرحمن  عبد  السيد 

الطيب) اوالد  عنوانه)ا() ( خنفور)

فا2) (30000 الطيب) اوالد  السفلى 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مراك�سي) الرحمن  عبد  السيد 

الطيب) اوالد  عنوانه)ا() ( خنفور)

فا2) (30000 الطيب) اوالد  السفلى 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)962.

672I
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ساجيس كونساي

FESAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فا2 ، 

30000، فا2 املغرب

FESAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 511، 

شارع موالي رشيد، تجزئة السالم، 

طريق صفرو - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

.FESAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

االلومنيوم) وشراء) لبيع  محل 

بالتقسيط.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)511،)

السالم،) تجزئة  شارع موالي رشيد،)

طريق صفرو)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لفداوش كمال) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كمال  لفداوش  السيد 

تجزئة فضيلة) (13 الشقة) أ2) عمارة 

فا2) (30000 طريق عين الشقف) (3

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كمال  لفداوش  السيد 

تجزئة فضيلة) (13 الشقة) أ2) عمارة 

فا2) (30000 طريق عين الشقف) (3

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1015.

673I

فاييك

LA FALAISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

فاييك

رقم 12 شارع الحسن التاني م.ج 

فا2. ، 30000، فا2 املغرب

LA FALAISE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 2 مكرر 

طريق عمر بنجلون م.ج  - 30000 

فا2  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19783

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 30)شتنبر) املؤرخ في)

LA FALAISE))شركة ذات املسؤولية)

 1.000.000 املحدودة مبلغ رأسمالها)

 2 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

(- ( م.ج) بنجلون  عمر  طريق  مكرر 

لقرار) نتيجة  املغرب  ( فا2) (30000

شركاء.

و عين:

رمي و عنوانه)ا() ( ( علي) السيد)ة()

م.ج) الديوري  محمد  زنقة  (3 شارع)

)ة() املغرب كمصفي) ( فا2) (30000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
2)مكرر) 2020)وفي) 01)أكتوبر) بتاريخ)
 30000 (- ( م.ج) بنجلون  طريق عمر 

فا2))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)268.

672I

JURISMAG SARL

STAR TOYS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

STAR TOYS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 C2 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
209 و C2 211، املركزالتجاري 
للتسوق املارينا - الدار البيضاء، 
جماعة سيدي بليوط   - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.206251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)يناير)2021)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
(،C2 211 و) (C2 209 »رقم) من)
املركزالتجاري للتسوق املارينا)-)الدار)
(- ( ( جماعة سيدي بليوط) البيضاء،)
إلى) املغرب«) البيضاء) الدار  (20000
»زاوية شارع رحال املسكيني و زنقة)
محمد طالب،)بناية أ،)برج الياقوت،)
املكتب) (23 رقم) الشقة  (،5 الطابق)
 20000 عمر) درب  منطقة  (،3 رقم)

الدار البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767956.

675I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

AFRAE-SECU
إعالن متعدد القرارات

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL

رقم 6، الشقة 2، الطابق الثاني، 

زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فا2 املغرب

AFRAE-SECU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار أوالد 

اخليفة السجع، عين الشقف - 

30000 فا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22535

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 25)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت جميع حصص السيد ياسر)

على الشكل) ()500( العابدي العلوي)

السيد) إلى  حصة  (300 التالي:)•)

مصطفى كريم بمبلغ)30.000)درهم

200)حصة إلى السيد عمر) (•

العابدي العلوي بمبلغ)20.000)درهم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الطابق الثاني،) (،8 املكتب) (،38 رقم)

املدينة) الخامس،) محمد  شارع 

أوالد) دوار  إلى  ( فا2؛) الجديدة،)

اخليفة السجع،)عين الشقف،)فا2

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)استقالة السيد ياسر العابدي)

للشركة) العلوي من منصبه كمسير 

السيد) تعيين  و  تسييره  على  وتبرئته 

العلوي كمسير جديد) العابدي  عمر 

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي للشركة
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بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال الشركة

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:

)التسيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)925/2021.

676I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

نقل دار اسليمان

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL

رقم 6، الشقة 2، الطابق الثاني، 

زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فا2 املغرب

نقل دار اسليمان شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 370 

مكررحي حورية تاوريرت - 60800 

تاوريرت املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 67.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000« من) أي  درهم«) (90.000«

عن) درهم«) (100.000« إلى) درهم«)

ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

03)نونبر) االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)

2020)تحت رقم)269/2020.

677I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

العفة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL
رقم 6، الشقة 2، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فا2 املغرب

العفة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 85 

تجزئة األندلس سهريج كناوة  - 

30000 فا2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29715

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 أبريل) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()الحسن الحائك)

150)حصة اجتماعية من أصل)250 

حصة لفائدة))السيد))ة()عبد املالك)

النميلي بتاريخ)22)أبريل)2019.

تفويت السيد))ة()الحسن الحائك)

100)حصة اجتماعية من أصل)250 

يوسف)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

زكدي بتاريخ)22)أبريل)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (18 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)238/2021.

678I

ائتمانية زهير

KECHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب

KECHING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى GARASSINO 186 مركز 

متعدد الخدمات جيليز شارع محمد 

الخامس عمارة C2 الطابق 5 الشقة 

C52 جيليز مراكش 20000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97679

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)07)يناير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 GARASSINO 186 املسمى) »امللك 

شارع) جيليز  الخدمات  متعدد  مركز 

 5 الطابق) (C2 محمد الخامس عمارة)

 20000 مراكش) جيليز  (C52 الشقة)
لوح) (35 »رقم) إلى) املغرب«) مراكش 

املجدوب جماعة تمصلوحت عمالة)

مراكش)) (20000 مراكش) ( الحوز)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121316.

679I

ZONE PRESS

ZONE PRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ZONE PRESS

 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE(DE(ACIMA  RES(FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320

ZONE PRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زاوية 

شارع ابن تاشفين زنقة زينب اسحاق 

الطابق الرابع رقم 7  الدار البيضاء 

20322 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.295733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2016 يناير) (13 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  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 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2016)تحت رقم)00595267.

680I

ائتمانية زهير

SNACK BEN M’BAREK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب

SNACK BEN M’BAREK  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

 »PM2L039M010«  املسمئ

الضحئ ابواب مراكش GH2  عمارة 

رقم 39 الطابق االر�سي متجر رفم 

10   - 20000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SNACK BEN M’BAREK

تقديم) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

الطعام بسعر ثابت.

*)مطعم للوجبات الخفيفة).

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسمئ))»PM2L039M010«)الضحئ)

 39 )عمارة رقم) (GH2 ابواب مراكش)

 -    10 رفم) متجر  االر�سي  الطابق 

20000)مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: خوادري) سمير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد سمير خوادري)

النخيل) (1 86)حي كنون شطر) الرقم)

الشمالي))20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد سمير خوادري)

النخيل) (1 86)حي كنون شطر) الرقم)

الشمالي))20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (25

.M02_21_2278552

681I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

FLO RETAIL  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم  
L1-083 ، املركز التجاري املارينا 
للتسوق - الدار البيضاء جماعة 

سيدي بليوط 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.385223
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 فبراير) (02 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
بالعنوان شارع) الكائن  و  (- التسمية)
»برج) التجاري) املركز  الفا�سي،) عالل 
املحل رقم) الطابق األر�سي،) (، فا2«)
املغرب و) ( فا2) (MSU 1 - 30110.
 ŞADAN املسير من طرف السيد)ة()

.Keskin(MUSTAFA
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767921.
682I

JURISMAG SARL

PLANET JOUETS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

PLANET JOUETS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 106، زنقة  
طه حسين، كوتييه - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110075

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)يناير)2021)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
زنقة) ( (،12 بالعنوان) الكائن  و  (-

األر�سي،) الطابق  الشار�سي،) أحمد 

البيضاء) الدار  (20000 (- فيلودروم)

املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

(، بفتس) هللا  عبد  بفتس،) حميد 

عائشة بفتس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767958.

683I

JURISMAG SARL

STAR TOYS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

STAR TOYS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
رحال املسكيني و زنقة محمد طالب، 

البناية أ، برج الياقوت، الشقة 
رقم 23، الطابق 5 املكتب  رقم 

3، منطقة درب عمر 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.206251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)يناير)2021)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

(،C2 211((و(C2 209(الكائن بالعنوان

املركز التجاري للتسوق املارينا الدار)

بليوط) سيدي  جماعة  (، البيضاء)

20000)الدار البيضاء)املغرب و املسير)

بفتس،) حميد  السيد)ة() طرف  من 

عبد هللا بفتس)،)عائشة بفتس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767957.

682I

UPSILON CONSULTING

 INTUITIVE PERFORMANCE

AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca(MAROC

 INTUITIVE PERFORMANCE

AGENCY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

الزرقطوني، مكتب رقم 15 و 16، 

الطابق 6 - 20130 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

289981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INTUITIVE PERFORMANCE

.AGENCY

مزود) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسيط) أعمال،) مزود  خدمات،)

تجاري،)تطوير األعمال و البحث عن)

مشاريع لحساب الغير.

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(،16 و) (15 رقم) مكتب  الزرقطوني،)

البيضاء) الدار  (20130  -  6 الطابق)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح الدين لحبابي)):))100 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

لحبابي)) الدين  صالح  السيد 
 12010 االنبعاث) حي  (38 عنوانه)ا()

تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لحبابي)) الدين  صالح  السيد 
 12010 االنبعاث) حي  (38 عنوانه)ا()

تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
685I

LAGHMARI YASSINE

AWARINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI(MAAROUF(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
AWARINO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق التالث مكتب 

رقم 20 الدار البيظاء - 20000 الدار 
البيظاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.251099
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)دجنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) املومن  عبد  شارع  (119«
الدار البيظاء) (20 التالث مكتب رقم)
إلى) املغرب«) الدار البيظاء) (20000  -
الطابق) املومن  عبد  شارع  (119«
الدار البيظاء) (20 التالث مكتب رقم)

119)شارع عبد املومن الطابق التالث)
 20000 20)الدار البيظاء) مكتب رقم)

الدار البيظاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)761603.

686I

FIDUNION-MAROC

DOMSUD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DOMSUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27, شارع 
اللة ياقوت، الطابق الخامس - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMSUD
غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)

العقاري بكافة أشكاله
-)شراء)وبيع املباني واألرا�سي وكافة)

الحقوق العقارية
تنفيذ كافة املعامالت العقارية) (-
وكافة أعمال البناء)والهندسة املدنية
غير) أو  و/) املباشر  التشغيل  (-

املباشر لهذه املباني وتطويرها.

(,27 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع اللة ياقوت،)الطابق الخامس)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ادري�سي) ودغيري  رشيد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ادري�سي) ودغيري  رشيد  السيد 
الواحة) العيون  زنقة  (10 عنوانه)ا()

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ادري�سي) ودغيري  رشيد  السيد 
الواحة) العيون  زنقة  (10 عنوانه)ا()

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768986.
687I

FIDUNION-MAROC

HS7
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HS7 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27, شارع 
اللة ياقوت، الطابق الخامس - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.HS7(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تسويق) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
واألجهزة) التجميل  مستحضرات 
والطبية) والصيدالنية  الطبية  شبه 

واملكمالت الغذائية
والتصدير) واالستيراد  التجارة  (-
والتجارة) والتوزيع  والبيع  والشراء)
بشكل عام ألي مادة أو سلعة أو منتج)

أو خدمة أو قيمة وغيرها.
(,27 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع اللة ياقوت،)الطابق الخامس)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة هدى ساد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 7 عنوانه)ا() ساد  هدى  السيدة 
 20000 2)راسين) زنقة األخوة الشقة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 7 عنوانه)ا() ساد  هدى  السيدة 
 20000 2)راسين) زنقة األخوة الشقة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768988.
688I

ZONE PRESS

ZONE PRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ZONE PRESS
 ANG BD IBN TACHFINE A
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 COTE(DE(ACIMA  RES(FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320

ZONE PRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زاوية 

شارع ابن تاشفين زنقة زينب اسحاق 

الطابق الرابع رقم 7  الدار البيضاء 

20322 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)يوليوز)2016)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة) تاشفين  ابن  شارع  زاوية  (2«

  7 رقم) الرابع  الطابق  اسحاق  زينب 

20322)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب«)إلى)»حي موالي عبد هللا زنقة)

عين) (1611 تجزئة) (32/36 رقم) (93

الدار) (20270 البيضاء) الدار  الشق 

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2016)تحت رقم)00612382.

689I

ETUDE MAITRE NOUREDDINE SKOUKED

بروديميد
إعالن متعدد القرارات

 ETUDE MAITRE NOUREDDINE

SKOUKED

139 شارع االمير موالي عبدهللا  

الدار البيضاء ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

بروديميد »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 26 زنقة 

09 تجزئة الحمراء 02 عين الشق - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.96227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (05 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

انعقدت) التي  املداولة  مايلي:)

بموجبها) تم  (10/03/2001 بتاريخ)

ليشمل)) الشركة  هدف  توسيع 

الطبية) املواد  في  واملتاجرة  استراد 

ادوات) والجراحية  االستهالكية،)

االنعاش،) املختبر،) االسنان،) املصل 

لوازم) املختبري،) الزجاج  صناعة 

االعاقة الطبية واملشافي تقنيات هاته)

االسترة) االشعاعي،) الطب  املواد،)

الطبية،)امتعة النوم،)تقويم اعوجاج)

االعضاء

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

واملضمنة) انعقدت  التي  املداولة 

الذي منحت) (2001 ابريل) (30 بتاريخ)

جميع) لحلو  اللطيف  عبد  للسيد 

حيال) الشركة  لتمثيل  الصالحيات 

الغير

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

 17 بتاريخ) املنعقدة  املداولة  مايلي:)

2002)تقرر رفع را2 املال من) يونيو)

300.000)درهم الى)500.000)درهم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ابريل) (06 بتاريخ) املنعقدة  املداولة 

2002)تقرر رفع رأسمال الشركة من)

500.000)درهم الى))700.000)درهم

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

يونيو) (22 بتاريخ) املنعقدة  املداولة 

2005)تقرر رفع رأسمال الشركة من)

700.000)درهم الى)1.000.000

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

دجنبر) (20 بتاريخ) املنعقدة  املداولة 

2006)تقرر رفع رأسمال الشركة من)

 1.500.000 الى) درهم  (1.000.000

درهم

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

دجنبر) (10 بتاريخ) املنعقدة  املداولة 

الى) الشركة  مقر  تغيير  تقرر  (2015

العنوان املذكور أعاله

قرار رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
يونيو) (20 بتاريخ) املنعقدة  املداولة 
2018)تقرر رفع رأسمال الشركة من)
 5.000.000 الى) درهم  (1.500.000

درهم
قرار رقم)9:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام االسا�سي للشركة إثر)

جميع التغييرات املذكورة سابقا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

جميع التغييرات املذكورة أعاله
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768185.

690I

ZONE PRESS

ZONE PRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ZONE PRESS
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE(DE(ACIMA  RES(FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320
ZONE PRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
عبد هللا زنقة 93 رقم 36/32 تجزئة 

1611 عين الشق الدار البيضاء 
20270 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295733
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2018 يناير) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»550.000)درهم«)أي من)»250.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2018)تحت رقم)00656232.

691I

ZONE PRESS

ZONE PRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ZONE PRESS

 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE(DE(ACIMA  RES(FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320

ZONE PRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عبد هللا زنقة 93 رقم 36/32 تجزئة 

1611 عين الشق الدار البيضاء 

20270 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.295733

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2020 08)يناير) اإلستثنائي املؤرخ في)

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 

من) أي  درهم«) (500.000« قدره)

»1.000.000)درهم«)إلى)»1.500.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تحت رقم)727531.

692I
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CHAMILA TRANS

الشاملة ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMILA TRANS

152 تجزئة النصر شقة رقم 2 

عين عتيق تمارة ، 12000، تمارة 

MAROC

الشاملة ترانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 152 

تجزئة النصر شقة 2 عين عتيق 

تمارة - 12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الشاملة ترانس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

 152 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة النصر شقة)2)عين عتيق تمارة)

- 12000)تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الشتواني عزيز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزيز  الشتواني  السيد 

152)تجزئة النصر شقة)2)عين عتيق)

تمارة)12000)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عزيز  الشتواني  السيد 

152)تجزئة النصر شقة)2)عين عتيق)

تمارة)12000)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)539.

693I

STE SMART TAX & AUDIT

STE SMART TAX
إعالن متعدد القرارات

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 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار اوالد 

الطالب تجزئة السكن االنيق مركز 

املا2 الطابق 2 رقم 8 - 20610 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.363163

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (08 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

كالتالي) ليصبح  الشركة  اسم  تغيير 

SMART TAX & AUDIT

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النشاط االجتماعي للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املادة املتعلقة بادارة الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))

 SMART TAX & (: الشركة) اسم 

AUDIT

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النشاط االجتماعي للشركة

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)تحديد ان مسير الشركة السيد)

عبد اللطيف الظاهر خبير محاسب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767280.

692I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE BLACK MAMBA

LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 823 163 ص.ب

MAROC

  STE BLACK MAMBA LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 51 طابق 01 - 

26000 سطات املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2905

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 يناير) (27 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

خوداري محمد اشرف كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

03)مار2) )بتاريخ) االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)109/21.

695I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

BENTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 NE(CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE(LIBERTE(N10 3EME(ETAGE

 APP(N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

BENTEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292023

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENTEX

غرض الشركة بإيجاز):)النسيج و)

الخياطة.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة رقم)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عمر) محمد  طلحة  بن  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عمر) محمد  طلحة  بن  السيد 

 5 الزنقة) السبيل  اقامة  عنوانه)ا()

الرقم)22)شارع عقبة بن نافع)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عمر) محمد  طلحة  بن  السيد 

 5 الزنقة) السبيل  اقامة  عنوانه)ا()

الرقم)22)شارع عقبة بن نافع)20000 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767677.

696I

FIDUNION-MAROC

RESDOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RESDOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27, شارع 

اللة ياقوت، الطابق الخامس - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESDOR
غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)

العقاري بكافة أشكاله
-)شراء)وبيع املباني واألرا�سي وكافة)

الحقوق العقارية
تنفيذ كافة املعامالت العقارية) (-
وكافة أعمال البناء)والهندسة املدنية
غير) أو  و/) املباشر  التشغيل  (-

املباشر لهذه املباني وتطويرها.
(,27 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع اللة ياقوت،)الطابق الخامس)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ادري�سي) ودغيري  رشيد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ادري�سي) ودغيري  رشيد  السيد 
الواحة) العيون  زنقة  (10 عنوانه)ا()

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ادري�سي) ودغيري  رشيد  السيد 
الواحة) العيون  زنقة  (10 عنوانه)ا()

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768987.
697I

POWER BUSINESS DECISION

)WORLD SERELIS (SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION
 N12 RUE(IBNOU(KHALOUIA

 RESIDENCE(AMINA(APPAT(N 5
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200، CASABLANCA(MAROC

 )WORLD(SERELIS )SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
55، شارع الزرقطوني، منطقة 

 Q.H ،الزرقطوني، الطابق األول
- الدار البيضاء، املغرب - 08880 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(WORLD SERELIS (SARLAU
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عن) عبارة  التجاري  الشركة 
وجه) وعلى  الكبرى  األحداث  تنظيم 

الخصوص:
وإعالمهم) السائحين  استقبال  (-
أو) (/ و) للبلديات  السياحي  والترويج 

املدن)
هذه) أو  املهمة  هذه  التي ستوكل 

املهمة إليها
-)تنسيق تدخالت مختلف شركاء)

تنمية السياحة املحلية.
نشاط) وتنظيم  وتطوير  تعزيز 
والعروض) واملعارض  املؤتمرات 
ذات) األحداث  وجميع  والندوات 

الصلة)
-)تسويق الخدمات السياحية.

-)تنظيم الرحالت واإلقامات.)…….)
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
منطقة) الزرقطوني،) شارع  (،55
 -  Q.H األول،) الطابق  الزرقطوني،)
الدار البيضاء،)املغرب)-)08880)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحسن) سالك  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لحسن  سالك  السيد 
 .92150 سوريسن.) كارنو  شارع  (72
هوت) (92150 فرنسا،) سين.) هوت 

سين فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لحسن  سالك  السيد 
 .92150 سوريسن.) كارنو  شارع  (72
هوت) (92150 فرنسا،) سين.) هوت 

سين فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768677.
698I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

GRUPO JUPAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
GRUPO JUPAMAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 28 شارع 
خالد بن وليد الطابق االول - 90000 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.102293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 02)فبراير) املؤرخ في)
ذات) شركة  ( (GRUPO JUPAMAR
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
وليد) بن  خالد  شارع  (28 اإلجتماعي)
الطابق االول)-)90000)طنجة املغرب)

نتيجة لتوقف
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نشاط القطاع السياحي بسبب
فيرو2 كورونا).

و عين:
 PATRICIA  SANCHEZ()السيد)ة
 MADRID عنوانه)ا() و  (GIJON
 080000 MADRID ESPAGNE

كمصفي))ة()للشركة.
 JUAN   MARTINEZ السيد)ة()
و) (DE CASTILLA MUNOZ
 MADRID 08000 عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) (MADRID ESPAGNE

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)02)فبراير)2021)وفي)28)شارع)
خالد بن وليد الطابق االول)-)90000 

طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239699.
699I

CABINET RAMI EXPERTISE

PHARMACIE AL KORACHI
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

  PHARMACIE AL KORACHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 تجزئة 

ابن خلدون شارع ابن خطيب فا2 - 
30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHARMACIE AL KORACHI
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلي).

تجزئة) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
ابن خلدون شارع ابن خطيب فا2)-)

30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.700.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سناء)ابن سودة القر�سي):)

17000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
ابن سودة القر�سي) السيدة سناء)
 2 الراشدية) حي  زنقة  (1 عنوانه)ا()
 30000 فا2) الشقف  عين  طريق 

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ابن سودة القر�سي) السيدة سناء)
 2 الراشدية) حي  زنقة  (1 عنوانه)ا()
 30000 فا2) الشقف  عين  طريق 

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1012.

700I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EMOB
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 20000، مراكش املغرب
EMOB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: التجزئة 
رقم 89/89 مكرر الحي الصناعي 
ازلي ص ب 588 - 20000 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91183

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 12)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 1( بيع جميع الحصص االجتماعية)

حصة اجتماعية()التي يمتلكها السيد)

 EMOB((«(حمزة البارودي في الشركة

 JOHMA( )لفائدة شركة)») (»((SARL

» HOLDING (SARL

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الرأسمال) في  جديد  شريك  دخول 

 ALLIANZ( (« شركة) ( (: االجتماعي)

 » MAROC (SA

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
رفع الرأسمال االجتماعي الذي يبلغ)

مقسم) درهم  (100.000,00 ( حاليا)

من) اجتماعية  حصة  (1.000 على)

درهم للحصة الواحدة) (100,00 فئة)

ومحرر بكامله بمبلغ)2.900.000,00 

  3.000.000,00 إلى) لرفعه  درهم 

 29.000 إصدار) طريق  عن  درهم 

بقيمة) جديدة  اجتماعية  حصة 

حررت) للواحدة،) درهم  (100,00

وزعت) التي  و  كليا،) وتدفع  تماما 

 1.900.000,00 (: كالتالي) بأكملها 

ائتمان) تحويل  طريق  عن  درهم 

(« شركة) للشريك  املحتجزة  األرباح 

و) ( (JOHMA HOLDING (SARL(

طريق) عن  درهم  (1.000.000,00

(« لشركة) النقدية  املساهمات 

» ALLIANZ MAROC (SA(

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

7)من) 6)و) املوافقة على تعديل املواد)

القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121377.

701I

FICODEF

AL BOUCHRA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FICODEF

رقم 9 إقامة أمنية شارع الجيش 

امللكي ، 30000، فا2 املغرب

AL BOUCHRA SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي أيدال 

تقاطع طريق إفران وعال اويشو 

إيموزار كندر - 31250 إيموزار 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1067

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تم تغيير) 30)أكتوبر) املؤرخ في)

بيع) في  »وسيط  من) الشركة  نشاط 

محطة) »صاحب  إلى) املحروقات«)

وقود للسيارات.

صاحب مطعم.

اإلنعاش العقاري.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)08/2021.

702I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MIMO 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

MIMO PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة ابن مو�سى 

الكواش الطابق 2  - 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROMOTION

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع العقارات أو غيرها من املعامالت)

العقارية.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) ابن  اقامة  الخطابي  الكريم 

فا2) (30000  -   2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

20.500.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الشرايبي احمد):))205.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشرايبي احمد عنوانه)ا()

فيال رقم)12)اقامة عالية عرصة الخير)

طريق ايموزار)30000)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشرايبي احمد عنوانه)ا()

فيال رقم)12)اقامة عالية عرصة الخير)

طريق ايموزار)30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1051/2021.

703I

السالوي))حسن

 SOCIETE MAROCAINE
 POUR LE DEVLOPPEMENT

    COMMERCIAL
»»SOMADECO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

السالوي  حسن
115شارع 2 مار2 الدار البيضاء، 

2000، الدار البيضاء املغلرب
 SOCIETE MAROCAINE

 POUR LE DEVLOPPEMENT
  »COMMERCIAL    »SOMADECO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 تقاطع 

زنقة بروفانس و شارع املقاومة الدار 
البيضاء 2 تقاطع زنقة بروفانس و 

شارع املقاومة الدار البيضاء 20250 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27129

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 فبراير) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.000.000«
»2.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)8763.

702I

CABINET RAMI EXPERTISE

 PHARMACIE IBN AL
HASSAN

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

  PHARMACIE IBN AL HASSAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 

شارع عين قدو2 بالقرب من بلدية 

زواغة ، فا2 - 30000 فا2 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHARMACIE IBN AL HASSAN

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلي).
 3 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع عين قدو2 بالقرب من بلدية)

زواغة)،)فا2)-)30000)فا2 املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.200.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ربيع امالل):)22000)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) السيد ربيع امالل عنوانه)ا()

تجزئة) (3 شقة) الرياض  اقامة  (359

 30000 فا2) تغات   2 ز  الحديقة 

فا2 املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رقم) السيد ربيع امالل عنوانه)ا()
تجزئة) (3 شقة) الرياض  اقامة  (359
 30000 فا2) تغات   2 ز  الحديقة 

فا2 املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1015.

705I

CABINET RAMI EXPERTISE

VETOPET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

VETOPET  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي بناية بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني ، فا2 - 

30000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66569
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VETOPET
-أغذية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من) غيرها  أو  مركبة  أو  مخفضة 
)تاجر) الحيوانات) تغذية  منتجات 

بالتجزئة(
-)تاجر()الحيوانات األليفة

-إدارة عمليات الخدمات التجارية)
أو الصناعية أو الزراعية املدنية أو)

العسكرية).
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شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي بناية بن مو�سى)
(- فا2) (، الثاني) الطابق  الجواش 

30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: زاكور) بن  املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الفروي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي بن زاكور عنوانه)ا()
إقامة) (7 تجزئة بريستيجيا الشقة) (7
عبد الرحمان م ج فا2)30000)فا2)

املغرب.
عنوانه)ا() الفروي  حسن  السيد 
رقم)8)تجزئة وئام طريق ايموزار فا2)

30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي بن زاكور عنوانه)ا()
إقامة) (7 تجزئة بريستيجيا الشقة) (7
عبد الرحمان م ج فا2)30000)فا2)

املغرب
عنوانه)ا() الفروي  حسن  السيد 
رقم)8)تجزئة وئام طريق ايموزار فا2)

30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1026.

706I

STADIUM TRANS

AQUAFLOW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STADIUM TRANS
56 زنقة إبن الونان عين السبع ، 

20200، البيضاء املغرب
AQUAFLOW شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 زنقة 

إبن الونان عين السبع - 20200 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

287657

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUAFLOW

تأسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شركة.
زنقة) (56 (: عنوان املقر االجتماعي)

 20200 (- السبع) عين  الونان  إبن 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بناني) الدخامة  علي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بناني) الدخامة  علي  السيد 

تدارت) تجزئة  (20 ( عنوانه)ا()

كاليفورنيا)20200)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بناني) الدخامة  علي  السيد 

تدارت) تجزئة  (20 ( عنوانه)ا()

كاليفورنيا)20200)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

707I

EXCELLENTIA(Consulting

ان اش ال سيرفيس

)NHL SERVICES( 
إعالن متعدد القرارات

EXCELLENTIA(Consulting

5  زنقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

 NHL( ان اش ال سيرفيس

SERVICES( »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 25 شارع 

عبد القادر املفتكر، الطابق التاني 

الشقة 2. 25 شارع عبد القادر 

املفتكر، الطابق التاني الشقة 2. 

20390 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.222101

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 يناير) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت اجمالي حصص السيدة حنان)

الزوبي الى السيدة هدى حمدي)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

مسيرة) ( تعيين السيدة هدى حمدي)

للشركة مكان السيدة حنان الزوبي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

رأ2 املال الشركة)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركة

على) ينص  الذي  (:23 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مسير الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767901.

708I

ZONE PRESS

ZONE PRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ZONE PRESS

 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE(DE(ACIMA  RES(FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320

ZONE PRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زاوية 

شارع ابن تاشفين زنقة زينب اسحاق 

الطابق الرابع رقم 7  الدار البيضاء 

20322 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2016 يوليوز) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»150.000)درهم«)أي من)»300.000 

عن) درهم«) (250.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2016)تحت رقم)00612382.

709I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE MARAJI DESIGN 5
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
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STE(MARAJI(DESIGN 5 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فا2 

تجزئة الهواء الجميل املتجر رقم 2 

القطعة رقم 8 الطابق األر�سي ملعب 

الخيل - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARAJI DESIGN 5

غرض الشركة بإيجاز):)بيع األثاث)

بالتقسيط.

فا2) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 2 رقم) املتجر  الجميل  الهواء) تجزئة 

القطعة رقم)8)الطابق األر�سي ملعب)

الخيل)-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: الريفي) سلوى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 750 ( (: السيدة سحر بن شقرون)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الريفي  سلوى  السيدة 

57)تجزئة بريستيجيا إقامة بليزونس)

فا2) ( الخيل م ج) ملعب  (9 الشقة)

30000)فا2 املغرب.

شقرون) بن  سحر  السيدة 
112)زنقة لالأمينة الشقة) عنوانه)ا()

30000)فا2) 1)م ج فا2) 2)الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شقرون) بن  سحر  السيدة 

112)زنقة لالأمينة الشقة) عنوانه)ا()

30000)فا2) 1)م ج فا2) 2)الطابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)993.

710I

EXCELLENTIA(Consulting

 ماروين انجي ماروك
 )MARWEN ING MAROC( 

املسماة سابقا

 لوطو افريكا

(LOTHO AFRICA( 

إعالن متعدد القرارات

EXCELLENTIA(Consulting

5  زنقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

 MARWEN( ماروين انجي ماروك 

ING MAROC( املسمات سابقا 

 )LOTHO AFRICA( لوطو افريكا

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 236 شارع 

غاندي، اقامة غاندي الطابق االول، 

الشقة 2 - 20210 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.227079

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (18 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من)) للشركة  التجاري  تغييراالسم 

الى) ()LOTHO AFRICA( لوطو افريكا)

 MARWEN( ماروك) انجي  ماروين 

 (ING MAROC

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)80)حصة من حصص السيد)

السيدة) الى  بالشركة  جلطي  طارق 

هدى خطاط)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)80)حصة من حصص السيد)

السيدة) الى  بالشركة  كما2  مازن 

هدى خطاط)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
رأ2 املال الشركة

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768019.

711I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

IDEAL INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 comptable(agrée* centre*

d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt

 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia(maroc

IDEAL INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مباركة 
مجموعة 8 رقم 5، الطابق األول 

سيدي البرنو�سي، الدار البيضاء - 

20610 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

290321

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IDEAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INDUSTRIE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إنشاءات معدنية.

عنوان املقر االجتماعي):)حي مباركة)
األول) الطابق  (،5 رقم) (8 مجموعة)

(- البيضاء) الدار  البرنو�سي،) سيدي 

20610)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املهدي مخيار):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد يونس حر�سي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 

السيد املهدي مخيار):)500)بقيمة)

100)درهم.

السيد يونس حر�سي):)500)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مخيار  املهدي  السيد 

الشقة) (22 عمارة) الهناء) فال  اقامة 

18)عين السبع الدار البيضاء)20250 

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() حر�سي  يونس  السيد 
تجزئة بلماريفا عين الشق) (1 زنقة) (3

20270)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مخيار  املهدي  السيد 

الشقة) (22 عمارة) الهناء) فال  اقامة 

18)عين السبع الدار البيضاء)20250 

الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا() حر�سي  يونس  السيد 
تجزئة بلماريفا عين الشق) (1 زنقة) (3

20270)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)765993.

712I

beroc(conseil

MÉDICAL HARMONIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

beroc(conseil

 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n

 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

Médical(Harmonie شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32أ زهرة 

املدائن 2 طريق عين الشقف فا2 - 

30050 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Médical(Harmonie

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصيدلية) واملواد  أكسسوار 

أنواع) وجميع  واإلستبراد  والتصدير 

املعامالت.

عنوان املقر االجتماعي):)32أ زهرة)

املدائن)2)طريق عين الشقف فا2)-)

30050)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 320 ( (: ( هشام) العلمي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد العلمي توفيق):))330)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: عثمان) العلمي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( هشام) العلمي  السيد 
1)زنقة األهرام شارع البوعنانية) رقم)
فا2) (30050 فا2) إيموزار  طريق 

املغرب.
 8 السيد العلمي توفيق عنوانه)ا()
إقامة القد2 شقة)2)عمارة)8)طريق)

إيموزار فا2)30050)فا2 املغرب.
عنوانه)ا() عثمان  العلمي  السيد 
البار) دوي  مونطرورون�سي  شارع  (23

فرنسا)95170)دوي البار فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العربي)) محمد  الحري�سي  السيد 
عنوانه)ا()رقم)25)زنقة مصر شقة)1 
فا2) (30000 املدينة الجديدة فا2)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1033.
713I

CABINET ML AUDIT

UNITED INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ML AUDIT
 Angle(Av. Med(V(et(Youssef(B.
 Tachfine, résidence(Yamna(n°

 24 - Tanger ، 900000، TANGER
MAROC

UNITED INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة: 

ساحة ابراهيم الروداني زنقة السن 
اقامة بتهوفين 2 الطبق الثالث رقم 

82 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNITED INVEST

-الترويج) (: غرض الشركة بإيجاز)

للعقار

واملواد) املنتجات  جميع  -استيراد 

واملعدات املتعلقة بأعمال البناء.).

طنجة:) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ساحة ابراهيم الروداني زنقة السن)

الطبق الثالث رقم) (2 اقامة بتهوفين)

82 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: )رشيد) السيد عدة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
بقيمة) (100 (: رشيد) ( السيد عدة)

100.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رشيد  ( عدة) السيد 

 16 مجمع) (2 العتيق) البيت  مركب 

 93150   12 شقة) (3 طابق) (2 مبنى)

مارتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() رشيد  ( عدة) السيد 

 16 مجمع) (2 العتيق) البيت  مركب 

 93150   12 شقة) (3 طابق) (2 مبنى)

مارتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2131.

712I

Cap(Conseils

DIAMANTAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cap(Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc
DIAMANTAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

69 زاوية شارع علي عبد الرزاق  - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
191099

 19 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2008 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIAMANTAIRE
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املجوهرات.
 69 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
زاوية شارع علي عبد الرزاق))-)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
200)حصة) ( (: السيد محمد لحلو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: بوطالب) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة جيهان لحلو):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد لحلو عنوانه)ا()انفا)
20200)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() بوطالب  مريم  السيدة 
انفا)20200)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() لحلو  جيهان  السيدة 
أنفا)20200)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لحلو  جيهان  السيدة 
أنفا)20200)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2008)تحت رقم)-.

715I

aice(compta

SALWAN PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
SALWAN PROMOTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 28 زنقة  
5 تجزئة الكولين كاليفورنيا عين 

الشق - - البيضاء  املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.260291

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبراير) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األسهم) جميع  بتحويل  االعتراف 
التي يملكها السيد عبد الهادي زهير)

لصالح السيد عبد الواحد شوقي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد عبد الهادي زهير من)
السيد عبد) منصبه اإلداري وتعيين 

الواحد شوقي مديًرا منفرًدا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:6-7-15 رقم) بند 

السيد عبدالواحد شوقي) على مايلي:)

مالك لجميع األسهم كما أصبح مديًرا)

منفرًدا للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768277.

716I

STE FIDUTRA-COM

JUMEAUX ONE
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUTRA-COM

عمارة البركة الطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل الفا�سي ، 20000، مراكش 

املغرب

JUMEAUX ONE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار جنان 

جميل رقم 2 واحة سيدي إبراهيم  

- - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.59111

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (01 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

إيمان) السيدة  وهب  ( مايلي:))

اجتماعية)) حصة  (25 بـ) العامري 

حمدان) إليا2  السيد  لصالح 

العامري

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

للشركة) مسير  استقالة  مايلي:))

السيد أمين العامري

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

تعيين مسير جديد للشركة)) مايلي:))

لفترة غير محددة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

العنوان التالي:)))دوار جنان جميل رقم)

2)واحة سيدي إبراهيم مراكش

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

بعدما) الشركة  أسهم  توزيع  أصبح 

 25 بـ) وهبت السيدة إيمان العامري 

السيد) لصالح  ( اجتماعية) حصة 

النحو) على  العامري  إليا2 حمدان 
السيد أمين العامري))))))))))))))))))))) (- ( ( ( ( ( ( التالي:)

)))))-)السيد) ( ( ( 387)حصة اجتماعية)

 387 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( حمزة العامري)

السيدة) (- ( ( ( ( ( ( ( ( حصة اجتماعية)

فاتحة الحادمي)))))))))))))))))))50)حصة)

اجتماعية)))))))))-)السيد إليا2 حمدان)

العامري)))))))))))132)حصة اجتماعية)))))))))

-)اآلنسة سليمة العامري)))))))))))))))))))22 

حصة اجتماعية))

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

للشركة) جديد  مسير  تعيين  مايلي:)

غير) كمسير  لعبادي  أنس  السيد 

شريك لفترة غير محددة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121229.

717I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 STE COMPANY ALAOUI

GENERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،

30000، FES(MAROC

 STE COMPANY ALAOUI

GENERAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 درب 

الريحاني الفخارين  فا2 املدينة  

فا2 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPANY ALAOUI GENERAL

غرض الشركة بإيجاز):)معامالت-)

بناء) (( االشغال املختلفة) ( في) مقاول 

وترميم العمارات()-)التنظيف.

 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

درب الريحاني الفخارين))فا2 املدينة))

فا2)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: يوسف) علوي  طاهري  السيد 

900)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) علوي  طاهري  السيد 

عنوانه)ا()رقم)1)درب الكنيف الحبيل)

سيدي بوجيدة)30000)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف) علوي  طاهري  السيد 

عنوانه)ا()رقم)1)درب الكنيف الحبيل)

سيدي بوجيدة)30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)972/21.

718I
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 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

ZENATA PLANTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 comptable(agrée* centre*

d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt

 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia(maroc

ZENATA PLANTES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

الشالل املحل رقم 163 الشالالت 

املحمدية  - 28830 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZENATA PLANTES

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

زراعة أو صيانة الحدائق،)الطرق.

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

الشالالت) (163 رقم) املحل  الشالل 

املحمدية))-)28830)املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ناقوري) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: ناقوري) حمزة  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ناقوري  حمزة  السيد 

حرودة) عين  (193 رقم) (1 االمل) حي 

املحمدية)28630)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ناقوري  حمزة  السيد 

حرودة) عين  (193 رقم) (1 االمل) حي 

املحمدية)28630)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)-.

719I

NEXIA FIDUCIA

HNG INTERNATIONAL
إعالن متعدد القرارات

NEXIA FIDUCIA

 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca(maroc

HNG INTERNATIONAL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 131، 

شارع أنفا إقامة أزور   - 2037 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 253051

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (02 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

املصادقة على تفويت حصص السيد)
السيد كولون) لكل من  ياسر  محمد 

رواح.) حنان  والسيدة  أنطوني  كارل 

من) (7 رقم) البند  تعديل  يتم  وبهذا 

القانون األسا�سي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) ياسر  محمد  السيد  استقالة 

مهامه كمسير ثاني للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

مسيرة) رواح  حنان  السيدة  تعيين 

ثانية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
كولون) السيد  من  كل  قدم  مايلي:)

رواح) حنان  والسيدة  أنطوني  كارل 

 100000 قدرها) نقدية  مساهمة 

درهم مقسمة بالتساوي بين الشركاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768212.

720I

OUED SIDE STORY

REFERENT SURETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شارع محمد الخامس عمارة 

جاكار الطابق الخامس الشقة 33 

جليز مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب

REFERENT SURETE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

محمد الخامس عماره جكار شقه 33 

كيليز - 20000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REFERENT SURETE
غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير.
تقديم خدمات في املغرب وخارجه

إعالنات الشبكة).
55)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
محمد الخامس عماره جكار شقه)33 

كيليز)-)20000)مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبو2) الحميد  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عبو2) الحميد  عبد  السيد 
  RUE D’INKERMAN  7 عنوانه)ا()
 69100 VILLEURBANNE

.FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عبو2) الحميد  عبد  السيد 
  RUE D’INKERMAN  7 عنوانه)ا()
69100 VILLEURBANNE FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)-.

721I

ميرا الوم

ميرا الوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميرا الوم
حي تارودانت تجزئة ابراج طنجة 

بلوك 6 مكتب 13 ، 90000، طنجة 
املغرب
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ميرا الوم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تارودانت تجزئة ابراج طنجة  بلوك 
6 مكتب 13 مكرر - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ميرا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الوم.
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك) ( تارودانت تجزئة ابراج طنجة)
طنجة) (90000 (- مكرر) (13 مكتب) (6

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيد مصطفى الهواري)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهواري) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا()دوار اعزيب ابرارق جماعة)
 90000 انجرة) الفحص  اجوامعة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهواري) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا()دوار اعزيب ابرارق جماعة)
 90000 انجرة) الفحص  اجوامعة 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)022182511.

722I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

RNH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 comptable(agrée* centre*
d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt
 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia(maroc

RNH IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مباركة 

مجموعة 8 رقم 5، الطابق األول 
سيدي البرنو�سي، الدار البيضاء - 

20600 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
292083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RNH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي):)حي مباركة)
األول) الطابق  (،5 رقم) (8 مجموعة)
(- البيضاء) الدار  البرنو�سي،) سيدي 

20600)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: رزقي) بلكاسم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 5000 (: رزقي) بلكاسم  السيد  (
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رزقي  بلكاسم  السيد 
الشالالت) (1 عمارة) الشالل  رياض 

املحمدية)28830)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() رزقي  بلكاسم  السيد 
الشالالت) (1 عمارة) الشالل  رياض 

املحمدية)28830)املحمدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767682.
723I

MANAGEX

IMMO BOUW LAMC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
IMMO BOUW LAMC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد II رقم 23 طريق السعيدية  - 
63300 بركان  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6271
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراير) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
احمد)) ( )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (250 ضرضوري)
)السيد) 250)حصة لفائدة) من أصل)
)ة()نصر الدين))ضرضوري بتاريخ)29 

يناير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (15 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)87/2021.

722I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في)

املحاسبة على الصعيد الوطني

شركة أصالة فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 

خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجانب  

اقامة الفردو2 الطابق االول فا2 ، 

30000، فا2 املغرب

شركة أصالة فود شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 173 أ تجزئة املنتزه 

2 طريق مكنا2  واد فا2 فا2  - 

30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

أصالة فود.
مخزن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بأليات ميكانيكية ذات) لتبريد مجهز 

قوة)100)خيل للبخار

إستيراد و التصدير

أليات) من  مكون  فرن  إستغالل 

ميكانيكية صالح لتجفيف و تحميص)

املواد الغذائية).
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الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املنتزه) تجزئة  أ  (173 رقم) السفلي 
(- ( واد فا2 فا2) ( طريق مكنا2) (2

30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 120.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عادل السباعي):))60)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بدر الدين السباعي):))270 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حسني) قادري  محسن  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (270   :

للحصة.
200)حصة) ( (: ( السيد عمر الفقير)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: لعناوي) امحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: لعناوي) فاضل  محمد  السيد 
200)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السباعي  عادل  السيد 
فا2) (1 طارق) حي  (27 رقم) (2 زنقة)

30000)فا2 املغرب.
السباعي) الدين  بدر  السيد 
عنوانه)ا()زنقة)2)رقم)27)حي طارق)1 

فا2)30000)فا2 املغرب.
حسني) قادري  محسن  السيد 
بنيس) عرصة  (1 زنقة) (29 عنوانه)ا()

الدوح فا2)30000)فا2 املغرب.
عنوانه)ا() ( الفقير) عمر  السيد 
الرحمان) عبد  سيدي  132تجزئة 
البيضاء) الشق  عين  الدوحة  شارع 

20270)البيضاء)املغرب.
لعناوي عنوانه)ا() السيد امحمد 
شارع) محمد  سيدي  132تجزئة 
الشق) عين  االول  الطابق  ( الدوحة)

البيضاء)20270)البيضاء)املغرب.
لعناوي) فاضل  محمد  السيد 
محمد) 132تجزئة سيدي  عنوانه)ا()
عين) التاني  الطابق  الدوحة  شارع 
البيضاء) (20270 البيضاء) الشق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() السباعي  عادل  السيد 
فا2) (1 طارق) حي  (27 رقم) (2 زنقة)

30000)فا2 املغرب

السباعي) الدين  بدر  السيد 
عنوانه)ا()زنقة)2)رقم)27)حي طارق)1 

فا2)30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)923/021.

725I

Cap(Conseils

MAINETTI SMACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة

Cap(Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303

20390، Casablanca(Maroc

MAINETTI SMACO »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 26-25 

الحي الصناعي أوالد صالح بوسكورة 

- 32122 الدار البيضاء  املغرب .

»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8805

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)دجنبر)2020

تقرر تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة)

خالل السنوات املالية التالية:)

-)البيانات املالية للسنة املنتهية في)

31)ديسمبر)2026

األشخاص الطبيعيون:)

األشخاص املعنويون:)

شركة)Mindz(Global(B.V)»شركة)

بصفتها) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

مقرها) والكائن  إدارة  مجلس  عضو 

 5705DD (، هولندا) ب:) االجتماعي 

بالسجل) هيلموند هولندا واملسجلة 

التجاري تحت رقم:)17151038

 Purse(International(B.V(شركة

املحدودة«) املسؤولية  ذات  »شركة 

والكائن) إدارة  بصفتها عضو مجلس 

هولندا،) ب:) االجتماعي  مقرها 

5705DD)هيلموند هولندا واملسجلة)

رقم:) تحت  التجاري  بالسجل 

001568028

»شركة) (Mauna( N.V شركة)

مجلس) عضو  بصفتها  املساهمة«)

ب:) االجتماعي  مقرها  والكائن  إدارة 

هيلموند هولندا) (5705DD هولندا،)

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم:)003279527

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769069.

726I

MANAGEX

IMMO BOUW LAMC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

IMMO BOUW LAMC   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد II رقم 23 طريق السعيدية - 

63300 بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 فبراير) (02 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ضرضوري نصر الدين))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (15 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)87/2021.

727I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 CABINET ABID EXPERTISE

COMPTABLE AUDIT
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

 CABINET ABID EXPERTISE

COMPTABLE AUDIT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير اقامة رقم 1230 شقة بالطابق 

االول  - 26102 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2018 يوليوز) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CABINET ABID EXPERTISE

. COMPTABLE AUDIT

خبير) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محاسباتي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الخير اقامة رقم)1230)شقة بالطابق)

االول))-)26102)سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوجمعة) عبيد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوجمعة  عبيد  السيد 
2)طريق ايموزار) تجزئة وئام الطابق)

30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بوجمعة  عبيد  السيد 
2)طريق ايموزار) تجزئة وئام الطابق)

30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (07 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2018)تحت رقم)1031/2018.

728I

cabinet(fiduda

M.T.M IMMO  SARL  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduda
 rue(general(kettani 2eme(etg
 appt 7 berrechid ، 26100،

berrechid(maroc
 M.T.M(IMMO  SARL  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اليوسفية بقعة 32 برشيد  - 26100 
برشيد  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12813

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M.T.M IMMO  SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. PROMOTION IMMOBILIÈRE

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اليوسفية بقعة)32)برشيد))-)26100 

برشيد))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: ( سادل) ماجدة  السيدة 

حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

 250 ( (: ( حليم) فاطنة  السيدة 

حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

السيد مروان سادل)):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيدة ماجدة سادل)

129)اجزئة سميرة حي الهدى برشيد)

26100)برشيد))املغرب).

عنوانه)ا() ( فاطنة حليم) السيدة 

129)اجزئة سميرة حي الهدى برشيد)

26100)برشيد املغرب).

عنوانه)ا() ( سادل) مروان  السيد 

129)اجزئة سميرة حي الهدى برشيد)

26100)برشيد املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( سادل) مروان  السيد 

129)اجزئة سميرة حي الهدى برشيد)

26100)برشيد املغرب)

عنوانه)ا() ( سادل) أحمد  السيد 

129)اجزئة سميرة حي الهدى برشيد)

26100)برشيد املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2021)تحت رقم)302.

729I

cabinet(idrissi

 STE ML FONCTION SARL

AU
إعالن متعدد القرارات

cabinet(idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

 STE ML FONCTION SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 22 شارع 

محمد السالوي  - 30000 فا2 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62195

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)أكتوبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تمديد غرض الشركة).)مساح الكمية)

فني هندسة مدنية تجارة استيراد و)

بقية) تبقى  مختلفة  أعمال  تصدير 

املقال دون تغيير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

القانون االسا�سي) من  (2 البند) تغيير 

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (12 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2020)تحت رقم)3610/2020.

730I

OREA

AFRICA RETAIL MARKET
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

AFRICA RETAIL MARKET شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 

عين إفران تجزئة علمية سيدي 

مومن الدار البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.219911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)دجنبر)2020)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

القصر،) تجزئة  بالعنوان  الكائن 

األعمال) وادي  الصناعية  املنطقة 

(- صخيرات.) يكيم،) واد  صخيرات،)

12050)صخيرات املغرب و املسير من)

طرف السيد)ة()الركراكي عزيز).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769137.

731I

OREA

AFRICA RETAIL MARKET
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

AFRICA RETAIL MARKET شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 

عين إفران تجزئة علمية سيدي 

مومن الدار البيضاء - 20200  الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.219911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)دجنبر)2020)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

(،012 رد2،) بالعنوان  الكائن  و  (-

032)ـ)كام)08،)مارينا املغرب،)سال.)-)

11150)سال املغرب و املسير من طرف)

السيد)ة()الركراكي عزيز).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769137.

732I

PF EXPERTS

TAMAR DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 20000، 

مراكش املغرب
Tamar(Digital  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
فرح 22 شارع عبد الكريم الخطابي 
الطابق الرابع تجزئة رقم 8 - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Tamar(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. Digital
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) املعلومات  لتكنولوجيا  فرعية 

خدمات األعمال..
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد الكريم الخطابي) (22 فرح)
الطابق الرابع تجزئة رقم)8 - 20000 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فريدي) عزيزة  السيدة 
حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فريدي  عزيزة  السيدة 
اسفي) الرياض  حي  (03 بلوك) (22

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فريدي  عزيزة  السيدة 
اسفي) الرياض  حي  (03 بلوك) (22

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)181207.

733I

HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE  CHAKROUF
TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 SOCIETE  CHAKROUF(TRANS

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
وداد جهان شارع بير انزران و املغرب 

العربي شقة 2 سيدي سليمان - 
12200 سيدي سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3057
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE  CHAKROUF TRANS

. SARL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(+ البضائع) نقل  (+ االشخاص)

االشغال املختلفة).
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وداد جهان شارع بير انزران و املغرب)
(- سليمان) سيدي  (2 شقة) العربي 

12200)سيدي سليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شقروف محمد عنوانه)ا()
 12200 ( القصيبية) بوفطيطن  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
السيد شقروف ادريس عنوانه)ا()
 12200 ( القصيبية) بوفطيطن  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شقروف محمد عنوانه)ا()
 12200 ( القصيبية) بوفطيطن  دوار 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)18 

فبراير)2021)تحت رقم)23/2021.

732I

OREA

AFRICA RETAIL MARKET
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

OREA
RES(M ، 20000، CASA(MAROC
AFRICA RETAIL MARKET شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 
عين إفران تجزئة علمية سيدي 

مومن الدار البيضاء - 20200  الدار 
البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.219911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)دجنبر)2020)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

الكائن بالعنوان مركز تاشفين,)شارع)

ابن تاشفين,)الدار البيضاء)-)20270 

من) املسير  و  املغرب  البيضاء) الدار 

طرف السيد)ة()الركراكي عزيز).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769137.

735I

RIAD CONSULTANT

JET SET CENTER SARL شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 JET SET CENTER SARL شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

مراكش املكتب رقم 02 الطابق 

الثاني خريبكة - 25000 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27

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) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.JET SET CENTER SARL
غرض الشركة بإيجاز):)1()الحالقة

2()العناية بالجمال.
52)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
مراكش املكتب رقم)02)الطابق الثاني)

خريبكة)-)25000)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: رحمة) سرحاني  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سرحاني رحمة))عنوانه)ا()
خريبكة) (25000 ( االمل) حي  (1608

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سرحاني رحمة عنوانه)ا()
خريبكة) (25000 ( االمل) حي  (1608

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)92.
736I

OREA

AFRICA RETAIL MARKET
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

OREA
RES(M ، 20000، CASA(MAROC
AFRICA RETAIL MARKET شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 
عين إفران تجزئة علمية سيدي 

مومن الدار البيضاء - 20200 الدار 
البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.219911
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)دجنبر)2020)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

بلوك) (،1 عدد) بالعنوان  الكائن  و  (-

(- الرباط) حي رياض،) (،28 قطاع) (،1

الرباط املغرب و املسير من) ( (10100

طرف السيد)ة()الركراكي عزيز).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769137.

737I

NEXIA FIDUCIA

 STEINMÜLLER

 ENGINEERING NORTH

AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca(maroc

 STEINMÜLLER ENGINEERING

NORTH AFRICA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  131 ، 

شارع أنفا، اقامة أزور  - 20373  

الدار البيضاء  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.281627

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020)تم تعيين) 11)دجنبر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

يوشيتومو))))أوكوما كمسير وحيد تبعا)

لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768296.

738I

اشرف مكتب):)املحاسبة و دراسة املشاريع و فض)

النزاعات لالستاذ اسليماني))بالرشيدية املغرب على)

االجراءات القانونية):

STE DIO SOEURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة 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  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

STE DIO SOEURS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 

197 تجرئة العمالة الرشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DIO SOEURS SARL

-خياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حسب الطلب.

-)التجارة في األجهزة اإللكترونية..

كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)197)تجرئة العمالة الرشيدية))-)

52000)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة صفاء)الراجي)):))50)حصة)
بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 50 ( (: ( الخضاري) ايمان  السيدة 
حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( الراجي) السيدة صفاء)
الرشيدية) العمالة  تجزئة  (197 رقم)

52000)الرشيدية املغرب.
الخضاري)) ايمان  السيدة 
ممر ارفود البيطا) (07 رقم) عنوانه)ا()
الرشيدية)52000)الرشيدية))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( الراجي) السيدة صفاء)
الرشيدية) العمالة  تجزئة  (197 رقم)

52000)الرشيدية املغرب
الخضاري)) ايمان  السيدة 
ممر ارفود البيطا) (07 رقم) عنوانه)ا()

الرشيدية)52000)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)12)نونبر)

2020)تحت رقم)220.
739I

CANOCAF SARL

SONIA CARREAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
SONIA CARREAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

لعربي بني انصار  - 62050 الناظور  
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16035
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)19)فبراير)2021)تم))تحويل))
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من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»حي أوالد لعربي بني انصار))-)62050 

الناظور))املغرب«)إلى)»حي املطار،)ايلو)

الناظور))) (62000  -  03 رقم) الها  (33

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)268.

720I

fidmanar

 CORDERIE FICELLERIE ET

SACHERIE NOUVELLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 

الطابق التاني مراكش ، 20000، 

marrakech(maroc

 CORDERIE FICELLERIE ET

SACHERIE NOUVELLES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 3 

املنطقة الصناعية ازلي - 20000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()خديجة جماري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (20.000

 08 بتاريخ) الشكيلي  الحليم  عبد 

فبراير)2021.

تفويت السيد))ة()خديجة جماري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (20.000

فبراير) (08 بتاريخ) الشكيلي  مراد 

.2021

تفويت السيد))ة()خديجة جماري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (20.000

فبراير) (08 بتاريخ) الشكيلي  فؤاد 

.2021
تفويت السيد))ة()خديجة جماري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (20.000

فبراير) (08 بتاريخ) الشكيلي  نعيمة 

.2021
تفويت السيد))ة()خديجة جماري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (20.000

فبراير) (08 بتاريخ) الشكيلي  ابتسام 

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121267.

721I

WORK UP BUSINESS

SATAR IT PLUS PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WORK UP BUSINESS

59 شارع الزرقطوني الطابق 11 

الشقة 32 ، 20360، الدار البيضاء 

املغرب

SATAR IT PLUS PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  59 شارع 

الزرقطوني الطابق 11 املكتب رقم 

32    - 22360 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.308071

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 يناير) (02 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 SATAR IT PLUS الوحيد) الشريك 

PLUS))مبلغ رأسمالها)50.000)درهم.

 59 ( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  (
11)املكتب) شارع الزرقطوني الطابق)
الدارالبيضاء) (22360  -     32 رقم)
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)59)شارع)
املكتب رقم) (11 الزرقطوني الطابق)
32  - 20360)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:
  KIENOU FRANK السيد)ة()
ALAIN)و عنوانه)ا()21)ممر ابن كثير)
 26010 ( املعاريف) (5 شقة) (3 طابق)
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند 
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

- :
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( التجارية بالدار البيضاء)

مار2)2021)تحت رقم)768855.
722I

CANOCAF SARL

ZARIOH FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
ZARIOH FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
12 العمران قلعية سلوان - 62702 

الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)فبراير)2021)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
قلعية) العمران  (12 الفتح) »حي  من)
املغرب«) الناظور  (62702 (- سلوان)

»حي املطار تجزئة السعادة رقم) إلى)
821 - 62000)الناظور)))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)270.
723I

Trefle(Conseil

DEVOMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
DEVOMAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

20360  الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293505
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVOMAK
*القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بتكنولوجيا) املرتبطة  بالعمليات 

املعلومات لصالح الزبائن)؛
*االستشارات والخدمات املتعلقة)
وتطوير) الكمبيوتر  وبرامج  باألنظمة 

البرمجيات)؛
وبيع) صيانة  نشر،) *تطوير،)
اإللكترونية) واملواقع  البرامج،)
وتطبيقات الويب والهاتف املحمول)؛
العمليات) جميع  عام  *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سواء) أي  من 
اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير)
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله)
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مماثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
الذي) الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره..
59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  18 الرقم) (6 الطابق) الزرقطوني 

20360))الدارالبيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 290 ( (: بنجلون) أسماء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
علوي) الرحمان  عبد  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (510 ( (: مدغري)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة أسماء)بنجلون عنوانه)ا()
 BELLES FEUILLES(( زنقة) (29

75116)باريس فرنسا.
علوي) الرحمان  عبد  السيد 
زنقة) (11 عنوانه)ا() مدغري 

)RENNES( 75006)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
علوي) الرحمان  عبد  السيد 
زنقة) (11 عنوانه)ا() مدغري 

)RENNES( 75006)باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768730.

722I

CANOCAF SARL

YARADIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

YARADIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي عريض 
سكتور 2 - 62000 الناظور  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20829
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
2/نقل) للبضائع) الدولي  1/النقل 

البضائع للغير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)269.

725I

Trefle(Conseil

BRAGA
إعالن متعدد القرارات

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
BRAGA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار حرث 
الغابة  دار بوعزة - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.76633

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 يناير) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الراحلة)) وفاة  حدث  إقرار  مايلي:)
 PAGLIAROLI MARIA السيدة)
وأخذ بعين اإلعتبار) (ANTONIETTA

قرار الخالفة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل املادتين)22)و)23
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين عناوين الشركاء

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) للنظام  مطابق  تحيين 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (: (22 رقم) بند 
مايلي:))القرارات العادية يتم اتخاذها)
من قبل شريك واحد أو أكثر يمثلون)

أكثر من نصف األسهم
على) ينص  الذي  (:23 رقم) بند 
يتم) العادية  الغير  القرارات  ( مايلي:)
اتخاذها من قبل شركاء)يمثلون ثالثة)

أرباع رأ2 املال على األقل)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين مقدمة النظام األسا�سي
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير إسم الشريك املتوفي)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير إسم الشريك املتوفي)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768910.
726I

CANOCAF SARL

F-SIDE INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
F-SIDE INGENIERIE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الرازي رقم 2 - 62000 

الناظور  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 F-SIDE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. INGENIERIE

1/تطوير) (: غرض الشركة بإيجاز)

2/التواصل) املعلومات) تكنولوجيا 

والتسويق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 62000  -  2 رقم) الرازي  محمد 

الناظور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة وعليت فدوى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() وعليت فدوى  السيدة 
  29 رقم) (36 زنقة) الفطواكي  حي 

62000)الناظور))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() وعليت فدوى  السيدة 
  29 رقم) (36 زنقة) الفطواكي  حي 

62000)الناظور))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)09)فبراير)

2021)تحت رقم)208.

727I

MANAGEX

 GRAND TRAVAUX ROCHE
D›AGHBAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
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 GRAND TRAVAUX ROCHE
D›AGHBAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
شارع وجدة احفير  - 63300 بركان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3273

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 15)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 GRAND TRAVAUX ROCHE
رأسمالها) مبلغ  ( ( (D’AGHBAL
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي رقم)11)شارع وجدة احفير))
(: ل) نتيجة  املغرب  بركان  (63300  -

عدم النشاط.
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)
بركان)) (63300 (- ( شارع وجدة احفير)

املغرب).)
و عين:

و) ( برواكي) ( ( بومدين) السيد)ة()
دامنات) زنقة  (39 رقم) عنوانه)ا()
املغرب)) ( بركان) (63300 ( املسيرة) حي 

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (02 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)130/2021.
728I

FICODEF

YAABA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICODEF
رقم 9 إقامة أمنية شارع الجيش 

امللكي ، 30000، فا2 املغرب
YAABA TRADING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء 2 شارع األمل 33 إقامة 

أسماء، متجر31 - 30000 فا2 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 يناير) (19 املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 YAABA الوحيد) الشريك  ذات 

TRADING))مبلغ رأسمالها)100.000 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 33 األمل) شارع  (2 الوفاء) تجزئة 

 30000  - متجر31  أسماء،) إقامة 

إغالق نهائي) (: فا2 املغرب نتيجة ل)

للمتجر،)إفال2 نتيجة انعدام البيع..

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الوفاء)2)شارع األمل)33)إقامة أسماء،)

متجر31 - 30000)فا2 املغرب.)

و عين:
الحجازي العلوي) ( أمل) السيد)ة()
مصطفى) زنقة  (38 عنوانه)ا() و 

فا2) (30000 بدر) حي  الجعايدي 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (02 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)992/2021.

729I

CANOCAF SARL

ROOFEX FOOD
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

ROOFEX FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

اشوماي رقم 156 - - الناظور  

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20287

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (11 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 

11)فبراير) االجتمـاعـية املقررة بتاريخ)

من) السيد كرام محمد،) بين  (2021

االله من) السيد كرام عبد  و  جهة،)

جهة أخرى.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رأسمال الشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)تـغـيير الشكل القـانوني للشركة)

مسـؤولية) ذات  شركة  لتصبح 
القانون) على  املصادقة  و  ( محدودة)

األسـا�سي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

حصة) (150( محمد) كرام  مايلي:)

حصة) (150( وعبد االله) اجتماعية()

اجتماعية(

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

الشركة) رأسـمال  في  الزيادة  مايلي:)

الى) درهم  (30.000 برفعه من) وذلك 

حصة) (700 بقيمة) درهم  (100.000

اجتماعية)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

الى) االجتماعي  املقر  تحويل  ( مايلي:)

 29 شارع جمال الدين األفغاني رقم)

-)الناظور

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)مار2)

2021)تحت رقم)272.

750I

FIDUCIAIRE MOUANI

 بيولدينغ سيم طراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE

 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA(MAROC

 بيولدينغ سيم طراف شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 شارع 

الزرقطوني الطابق االول رقم 2 حي 

النجاح - 52000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3651

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بيولدينغ سيم طراف.

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

مقاول االغرا2،) االشغال املختلفة،)

املفاوضة.

22)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

حي) (2 الزرقطوني الطابق االول رقم)

النجاح)-)52000)خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: جالف) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() جالف  محمد  السيد 

خنيفرة) (52000 العليا) املسيرة  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد جالف عنوانه)ا()حي)

املسيرة العليا)52000)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)09)فبراير)

2021)تحت رقم)57.

751I

karama(conseil

STE BOMACTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama(conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2، 

30000، فا2 املغرب

STE BOMACTRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 زنقة 

7 تجزئة لطفي بلخياط عين هارون 

فا2 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOMACTRAV SARL

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التبغ بالتقسيط)-)االشغال املختلفة)

والبناء)-)املتاجرة

 3 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) بلخياط  لطفي  تجزئة  (7 زنقة)

هارون فا2)-)30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد شاطر سعيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
((: اسامة) العلمي  البدري  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعيد  شاطر  السيد 
تجزئة لطفي بلخياط عين) (7 زنقة) (3

هارون فا2)30000)فا2 املغرب.
اسامة) العلمي  البدري  السيد 
زنقة) (23 وهران) شارع  عنوانه)ا()
فا2) (30000 فا2) (1 اسامة الزهور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  شاطر  السيد 
تجزئة لطفي بلخياط عين) (7 زنقة) (3

هارون فا2)30000)فا2 املغرب
اسامة) العلمي  البدري  السيد 
زنقة) (23 وهران) شارع  عنوانه)ا()
فا2) (30000 فا2) (1 اسامة الزهور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)999/2021.

752I

karama(conseil

STE SOMA BARBIE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2، 

30000، فا2 املغرب

 STE SOMA BARBIE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 عمارة 

33 زنقة اسامة بن زايد شارع 
 Ville 30000 2الجيش امللكي فا

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMA BARBIE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)الحالقة و)

التجميل.
عمارة) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
33)زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش)
فا2) (Ville 30000 فا2) امللكي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الدراوي) السيدة اسماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اسماء)الدراوي عنوانه)ا()

فا2)30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماء)الدراوي عنوانه)ا()

فا2)30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1022/2021.
753I

select(conseil

4C BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

select(conseil

شارع عبد املومن عمارة221 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

2C BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

سمية اقامة شهرزاد 3 طابق 5 رقم 

22 حي النخيل الدار البيضاء  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.213017

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 يونيو) (29 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (2C BUSINESS حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي زنقة سمية اقامة شهرزاد)

22)حي النخيل الدار) 5)رقم) 3)طابق)

البيضاء) الدار  (20000 (- ( البيضاء)

الشركة) قدرة  لعدم  نتيجة  املغرب 

على االستمرار في هذا املجال).

و عين:

و) ( شريف) ( الحبيب) السيد)ة()
مجموعة)) (11 رقم) (5 زنقة) عنوانه)ا()

البيضاء)) الدار  الجديدة  كوهن 

املغرب)) ( البيضاء) الدار  (20000

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زنقة) وفي  (2021 يونيو) (29 بتاريخ)

5)رقم) 3)طابق) سمية اقامة شهرزاد)

(- ( البيضاء) الدار  (PALMIERS  22

20000)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769262.

752I
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DELOITTE CONSEIL

KAPSET DEVELOPPEMENT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

DELOITTE CONSEIL
 Boulevard(Sidi(Mohammed
 Benabdellah,  Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 KAPSET DEVELOPPEMENT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 10، زنقة 
دمقريط 10، زنقة دمقريط 20600 

الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)10)دجنبر)2020)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

التضامن«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)760838.
755I

alexi

POLYSOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

alexi
 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،
casablanca(maroc

POLYSOL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
بيير والد ، 3  الدور الثالث شقة رقم 
8  الدار البيضاء. - 20300  الدار 

البيضاء. املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2011 أبريل) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.000.000«

»1.000.000)درهم«)إلى)»5.000.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2011)تحت رقم)37250.

756I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MOGRINE 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

 MOGRINE PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة ابن مو�سى 
الكواش الطابق 2  - 30000 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOGRINE PROMOTION
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من) غيرها  أو  العقارات  وشراء)

العمليات العقارية.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) ابن  اقامة  الخطابي  الكريم 

فا2) (30000  -   2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.216.500)درهم،)مقسم كالتالي:

((: حليمة) الشرايبي  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (102.165

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الشرايبي حليمة عنوانه)ا()

عالية) اقامة  الخير  عرصة  تجزئة  (9

طريق ايموزار)30000)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الشرايبي حليمة عنوانه)ا()

عالية) اقامة  الخير  عرصة  تجزئة  (9

طريق ايموزار)30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1102/2021.

757I

SOFINACTE

ADN ARCHITECTES
إعالن متعدد القرارات

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

ADN ARCHITECTES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الشفشاوني عمارة األبرار رقم 22 

مكتب 21 الطابق الخامس - 30000 

فا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56865

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبراير) (01 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت)200)حصة ملك السيدة بناني)
زينب) السيدة  من  كل  لصالح  كنزة 
بناني و السيد محمد مهدي شناوي)

100)حصة لكل واحد منهما
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص) (: (6 بند رقم بند رقم)
------ السيدة زينب بناني) على مايلي:)
50.000,00)درهم و السيد محمد)  --
 50.000,00 (-------- شناوي) مهدي 

درهم)
الذي ينص) (:7 بند رقم بند رقم)
------ لسيدة زينب بناني) على مايلي:)
-- 500)حصة و السيد محمد مهدي)

شناوي)--------)500)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1073.
758I

NEXIA FIDUCIA

GENERAL MASK
إعالن متعدد القرارات

NEXIA FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca(maroc

GENERAL MASK »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  131 ، 
شارع أنفا، اقامة أزور  - 20370 

الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.285067

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبراير) (08 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تفويت حصص السيد)
القادري حسني محمد لكل من السيد))
بنسعيد محمد والسيد لحلو ياسين.)
وبهذا يتم تعديل البند رقم)6)و)7)من)

القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
بنسعيد) السيد  من  كل  قدم  مايلي:)
محمد والسيد لحلو ياسين مساهمة)
نقدية قدرها)100000)درهم مقسمة)

بالتساوي بين الشركاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768302.

759I

SOMODA FIL SARL

SOMODA FIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMODA FIL SARL
 RUE DE MARRAKECH

 RÉSIDENCE(NAJD 6ème(ETAGE
 APT 47 ، 90000، TANGER

MAROC
SOMODA FIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مراكش إقامة نجد الطابق 6 الشقة 
27 - 90000  طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMODA FIL SARL

الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

(، للتصدير) املوجهة  عامة  بصفة 

املتعلقة) امللحقات  وتصدير  استيراد 

من) نوع  أي  خياطة  بالخياطة،)

الطلب) حسب  الجاهزة  املالبس 

استيراد) الباطن،) من  والتعاقد 

واملواد) املنتجات  جميع  وتصدير 

التجارة) الخياطة،) لهذه  الضرورية 

بالجملة وبالتقسيط لجميع املنتجات)

املخصصة للبيع،)جديدة أو مستعملة)

متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

في) االكتتاب  االجتماعي.) بغرضها 

األسهم أو الفوائد في جميع الشركات)

املختلفة،) أو  املشابهة  املقاوالت  أو 

البراءات،) لجميع  واستغالل  تبادل 

وطرق) التجارية  العالمات  الرخص،)

كما) التجارية،) واألسماء) التصنيع 

بجميع) القيام  باإلضافة  يمكنها 

الصناعية،) التجارية،) العمليات 

العقارية أو املالية املرتبطة) املنقولة،)

بشكل مباشر أو غير مباشر بغرضها)

االجتماعي.

والتعهد) الباطن  من  التعاقد 

الصفقات) جميع  في  واملشاركة 

املناقصات) أو  والخاصة  العمومية 

املرتبطة بالغرض االجتماعي للشركة.

تمديد) يجوز  عامة:) وبصفة 

الغرض االجتماعي للشركة املذكورة)

املرتبطة بشكل) العمليات  إلى جميع 

بعض) أو  بكل  مباشر  غير  أو  مباشر 

األنشطة املشار إليها أعاله وبطريقة)

كل) وكذلك،) الشركة،) تطوير  تسهل 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة بأي)

شكل من األشكال في املقاوالت التي)

تتبع أهداف مشابهة أو ذات صلة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

6)الشقة) مراكش إقامة نجد الطابق)

27 - 90000))طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اسويق) سعيد  محمد  السيد 

250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 250 ( (: السيد عبد الحق اسويق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: مصباحي) اللطيف  عبد  السيد 

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اسويق) سعيد  محمد  السيد 

فيال) (1 تجزئة كريمة زنقة) عنوانه)ا()

31 90020)طنجة))املغرب.

اسويق) الحق  عبد  السيد 

تجزئة) البوخاري  سيدي  عنوانه)ا()

طنجة)) (90020 ( أسماء) فيال  كريمة 

املغرب.

مصباحي) اللطيف  عبد  السيد 

السعادة) تجزئة  البرانص  عنوانه)ا()

 90050  .62 رقم) املعمورة  غابة 

طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسويق) سعيد  محمد  السيد 

فيال) (1 تجزئة كريمة زنقة) عنوانه)ا()

31 90020)طنجة املغرب

اسويق) الحق  عبد  السيد 

تجزئة) البوخاري  سيدي  عنوانه)ا()

طنجة) (90020 ( أسماء) فيال  كريمة 

املغرب

مصباحي) اللطيف  عبد  السيد 

السعادة) تجزئة  البرانص  عنوانه)ا()

غابة املعمورة رقم)62 90050)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239271.

760I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SALMABIDOU

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

 SALMABIDOU PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة ابن مو�سى 

الكواش الطابق 2  - 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SALMABIDOU PROMOTION

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من) غيرها  أو  العقارات  وشراء)

العمليات العقارية.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) ابن  اقامة  الخطابي  الكريم 

فا2) (30000  -   2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

22.099.100)درهم،)مقسم كالتالي:

((: الحسن) الشرايبي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (220.991

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشرايبي الحسن عنوانه)ا()

الخير) عرصة  تجزئة  (11 رقم) فيال 

طريق ايموزار)30000)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشرايبي الحسن عنوانه)ا()

الخير) عرصة  تجزئة  (11 رقم) فيال 

طريق ايموزار)30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1103/2021.

761I

select(conseil

PRETTY SHOES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

select(conseil

شارع عبد املومن عمارة221 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

PRETTY SHOES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عين 

 SNCI السبع الحي الصناعي مجموعة

رقم 22 الدار البيضاء - 20000 الدر 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.252559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 فبراير) (03 في) املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع)

القانون) تحيين  القانون:) مقتضيات 

االسا�سي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)769262.

762I

DELOITTE CONSEIL

EUMATECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DELOITTE CONSEIL

 Boulevard(Sidi(Mohammed

 Benabdellah,  Tour(Ivoire(III,

 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC

EUMATECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 200، 

شارع الزرقطوني، الطابق 6 و 7، - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115311

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 شتنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()مليك تويمي بن)

من) اجتماعية  حصة  (1.000 جلون)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

)ة()شركة))WEEXA)بتاريخ)16)شتنبر)

.2020

جيروم فلوري) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

شتنبر) (16 بتاريخ) (WEEXA ( شركة)

.2020
تفويت السيد))ة()لورون))لوبوازن)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

شتنبر) (16 بتاريخ) (WEEXA ( ( شركة)

.2020

تفويت السيد))ة()جوليان فلوري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (285

285)حصة لفائدة))السيد))ة()شركة)))

WEEXA)بتاريخ)16)شتنبر)2020.

بوش) جوليان  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (285

285)حصة لفائدة))السيد))ة()شركة)))

WEEXA)بتاريخ)16)شتنبر)2020.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)752578.

763I

ml(congestfin

BLUE MANGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ml(congestfin

 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،

20101، casablanca(maroc

BLUE MANGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مسار 

تدارت فيال لييت   - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.281127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 مار2) (02 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.550.000«

 2.100.000« إلى) درهم«) (550.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2020)تحت رقم)732922.

762I

alexi

POLYSOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca(maroc

POLYSOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 

بيير والد  الطابق 3 الشقة رقم 

8  الدار البيضاء. - 20300  الدار 

البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117095

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2002 يونيو) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POLYSOL
العزل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املائي)،)السقاالت.

-)استيراد وتصدير وتسويق جميع)

مواد ومنتجات البناء.

17)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

رقم) الشقة  (3 الطابق) ( والد) بيير 

الدار) ( (20300 (- البيضاء.) الدار  ( (8

البيضاء.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

إحدى) عزاوي  علي  السيد 

شارع) (، (3 (، الدار البيضاء) عنوانه)ا()

الدار) ( (20300 رويتيليتس) واحة 

البيضاء.)املغرب.

السيد عبد هللا طيرلبهر عنوانه)ا())

كونيو،)إيطاليا.)2000))كونيو إيطاليا.

السيد دريس ليف عنوانه)ا()الدار)

 1 دريسيا) (62 شارع) (، (95 (، البيضاء)

20300)الدار البيضاء)املغرب.

السيد عبدالكريم عزاوي إحدى)

شارع) (، (3 (، الدار البيضاء) عنوانه)ا()

الدار) (20300 رويتيليتس) واحة 

البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

إحدى) عزاوي  علي  السيد 

شارع) (، (3 (، الدار البيضاء) عنوانه)ا()

الدار) ( (20300 رويتيليتس) واحة 

البيضاء.)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2002)تحت رقم)-.

765I

redallah(sarl

HDMH TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

redallah(sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

30000، فا2 املغرب

HDMH TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE DE 2 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 SYRIE(APPT 15 AV(HASSAN(II -

FES 30000 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.62275

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)02)دجنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 RUE DE SYRIE APPT 15 AV  2«

املغرب«) (HASSAN II - 30000 FES

طريق) االندلس  تجزئة  (218« إلى)

مكنا2)-)30000)فا2))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1057/2021.

766I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

YOUGS SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

 YOUGS SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبي 

در الغفاري ، الطابق األر�سي ،  رقم 3 

،تجزئة املستقبل  - 22000 الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17757

 08 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUGS SERVICES SARL AU

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تشطيب الهندسة املدنية

)أنشطة التنظيف

توفير موارد بشرية مؤقتة

)أعمال متنوعة.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع أبي)

در الغفاري)،)الطابق األر�سي)،))رقم)3 

،تجزئة املستقبل))-)22000)الجديدة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة عماري عائشة)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عماري عائشة عنوانه)ا()
3)مكرر) )رقم) (، شارع أبي در الغفاري)

الجديدة) (22000 ( ،تجزئة املستقبل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عماري عائشة عنوانه)ا()
3)مكرر) )رقم) (، شارع أبي در الغفاري)

الجديدة) (22000 ( ،تجزئة املستقبل)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)03)مار2)

2021)تحت رقم)26112.

767I

Chtita(ayyoub

SNACK LUMIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Chtita(ayyoub

 hay(saada(ain(taoujdate ، 16

51100، Ain(taoujdate(Maroc

SNACK LUMIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري الكائن بشارع بيروت رقم 

231 الزهور 1 - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SNACK LUMIERE
غرض الشركة بإيجاز):)-)مطعم.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) بيروت  بشارع  الكائن  التجاري 
231)الزهور)1 - 30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد اليقين بالل)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد اليقين ايوب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اليقين بالل عنوانه)ا()233 
1 30000)فا2) شارع بيروت الزهور)

املغرب.
عنوانه)ا() ايوب  اليقين  السيد 
 30000  1 شارع بيروت الزهور) (233

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليقين بالل عنوانه)ا()233 
1 30000)فا2) شارع بيروت الزهور)

املغرب
عنوانه)ا() ايوب  اليقين  السيد 
 30000  1 شارع بيروت الزهور) (233

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1116/2021.

768I

AMJ MANAGEMENT

la vera beauty
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب
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la(vera(beauty شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83259

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر حل) 09)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  la( vera( beauty الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

(- طنجة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

((: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000

(. ( بدون نشاط مشاكل مالية سبب)

.19-COVID

21ب) ( ( و حدد مقر التصفية ب)

شارع حسنونة ما بين طبقين طنجة)

- 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) الهدرة  ( ( سارة) السيد)ة()

طنجة) (90000 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220108.

769I

CABINET CADRE CONSEIL

NOUR SOLAR LED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV(MY(RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

NOUR SOLAR LED SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اجمو 

تمزموط زاكورة - 27073 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLAR LED SARL

غرض الشركة بإيجاز):)التركيبات)

الكهربائية

االشغال املختلفة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اجمو)

زاكورة) (27073 (- زاكورة) تمزموط 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نور الدين ايت بحا):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بحا) ايت  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا()دوار اجمو تمزموط زاكورة)

27073)زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بحا) ايت  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا()دوار اجمو تمزموط زاكورة)

27073)زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)78.

770I

Trefle(Conseil

HKPINOY MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

HKPINOY MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

20360 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HKPINOY MOROCCO

(* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للشركات) املفوض  التسييروالتدبير 

الدفع) لخدمات  (: أنواعها) بجميع 

املالية،) والخدمات  اآلمن  والبيع 

في ذلك) بما  أنواع الخدمات  وجميع 

اآلمنة،) اإللكترونية  املعامالت 

البيانات) وتبادل  املعلومات  إدارة 

إدارة) التقنية،) اإللكترونية،إلدارة 

التسيير) ( واملبيعات،) التسويق 

وبشكل أعم إدارة متكاملة) اإلداري،)

وهذا على جميع أنواع قنوات التوزيع)

شبكات) الوكاالت،) التجار،) والشراء،)

املتاجر،)اإلنترنت والهواتف املحمولة)

وغيرها.

(، هندسة) تحرير،) *تطوير،)
الحلول) وصيانة  دراسات  (، تحليل)

البرمجيات) وحزم  والبرمجيات 

بجميع) واألدوات  واملعدات  والبرامج 

البيانات) ونقل  ملعالجة  أشكالها 

واملعلومات.
*تسيير خدمات تحصيل الديون)

لحساب شركات أخرى.

العمليات) جميع  عام  *وبشكل 

أو) قانونية  كانت  نوع سواء) أي  من 

اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير)

منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله)

مماثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 

أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)

الذي) الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 

تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره..

59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  18 الرقم) (6 الطابق) الزرقطوني 

20360)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 FERMIN MARCOS السيد)

حصة بقيمة) (DELIUZ JR :  1.000

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 FERMIN MARCOS السيد)

الند) جرين  عنوانه)ا() (DELIUZ JR

ديسكفري باي آر دي) (15 �سي آر تي)

ديسكفري باي النتاو)999077)هونج)

كونج الصين.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() دحاني  رضوان  السيد 
رقم)8)زنقة دجلة))الطابق)3)الشقة)5  

27000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768985.

771I
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select(conseil

MEG INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select(conseil

شارع عبد املومن عمارة221 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

MEG INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

293215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEG (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INDUSTRIE

امليكانيك) (: غرض الشركة بإيجاز)

صناعية).

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازور مكتب)11)الدار)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محسين الكامح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محسين الكامح عنوانه)ا()

شقة) (1 الطابق) الفرات  زنقة  (63

 20000 ( البيضاء) الدار  املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسين الكامح عنوانه)ا()

شقة) (1 الطابق) الفرات  زنقة  (63

املعاريف الدار البيضاء))20000)الدار)

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768777.

772I

NEXIA FIDUCIA

ERFAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca(maroc

ERFAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

أتريوم رقم 372  شارع عبد املومن 

-  20390 مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.393129

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)26)نونبر)2020)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

مركز) بالعنوان  الكائن  و  (Colin’s

(، األر�سي) الطابق  (، املزار) التسوق 

مراكش املغرب) (R25. - 22072 رقم)

باككور) ( و املسير من طرف السيد)ة()

علي))).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768576.

773I

NJ BUSINESS

ZOURAQ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES(maroc

ZOURAQ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  محل رقم 

2 زنقة 1 حي الرجاء موالي الكامل 

بنسودة فا2 - 30000  فا2 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZOURAQ TRAVAUX

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و األشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):))محل رقم)
الكامل) موالي  الرجاء) حي  (1 زنقة) (2

بنسودة فا2)-)30000))فا2 املغرب)

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبد اإلاله الفالقي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الهادي السكراني) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: السيد عبد اإلاله الفالقي) (

بقيمة)100)درهم.

 500 (: السكراني) الهادي  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الفالقي) اإلاله  عبد  السيد 
املسطاري) بالد  (2 زنقة) (2 عنوانه)ا()

املصلى فا2)30000)فا2 املغرب).

السيد الهادي السكراني عنوانه)ا()

اقامة نسرين تجزئة وديع طريق) (65

ايموزار فا2)30000)فا2 املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفالقي) اإلاله  عبد  السيد 
املسطاري) بالد  (2 زنقة) (2 عنوانه)ا()

املصلى فا2)30000)فا2 املغرب

السيد الهادي السكراني عنوانه)ا()

اقامة نسرين تجزئة وديع طريق) (65

ايموزار فا2)30000)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1052.

772I

ste(cofiguer(sarl

 STE LBF LOW BUDGET

FILM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE LBF LOW BUDGET FILM

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ملوية تجزئة افاق رقم 20 جرسيف  

- Guercif 35100 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LBF LOW BUDGET FILM SARL

االنتاج و) (: غرض الشركة بإيجاز)

التصوير السينمائي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

20)جرسيف)) ملوية تجزئة افاق رقم)

- Guercif 35100)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 150 ( (: ( اليعقوبي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: ( اليعقوبي) أنس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أحمد اليعقوبي عنوانه)ا()

تازة) (35000   09 جنان الزوين رقم)

املغرب.

عنوانه)ا() ( السيد أنس اليعقوبي)

تازة) (35000   09 جنان الزوين رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد أنس اليعقوبي)

تازة) (35000   09 جنان الزوين رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)1018/2021.

775I

مينارة فينانس جروب

كاليري كباري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

كاليري كباري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 61 شارع 

يوغوسالفيا طريق الغندوري  رقم 

61 جليز - 20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28209

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 18)فبراير) املؤرخ في)

كاليري كباري شركة ذات مسؤولية)

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

درهم) (10.000 رأسمالها) مبلغ 

شارع) (61 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

رقم) ( الغندوري) طريق  يوغوسالفيا 

املغرب) مراكش  (20000 (- جليز) (61

نتيجة لخسارة الشركة.

و عين:

و) كباري  ( الحبيب) السيد)ة()

الشقة) بوكانفيليي  اقامة  عنوانه)ا()

مراكش) (20000 بوكارن) تجزئة  (20

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)18)فبراير)2021)وفي)61)شارع)

رقم) ( الغندوري) طريق  يوغوسالفيا 

61)جليز)-)20000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121537.

776I

مينارة فينانس جروب

فالي مي تو دو مون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

فالي مي تو دو مون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)19)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 7 »52)شارع موالي رشيد شقة رقم)

الطابق الرابع جليز)-)20000)مراكش)

حومة) (3 رقم) »شقة  إلى) املغرب«)

(- تمصلوحت) الشادلي  درب  املواريد 

20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121538.

777I

karama(conseil

STE CAFE BARBIE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama(conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2، 

30000، فا2 املغرب

 STE CAFE BARBIE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 عمارة 

33 زنقة اسامة بن زايد شارع 
الجيش امللكي فا2 - 30000 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAFE BARBIE SARL AU
(- مقهئ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم.
عمارة) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
33)زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش)

امللكي فا2)-)30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الدراوي) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الدراوي  مريم  السيدة 

فا2)30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الدراوي  مريم  السيدة 

فا2)30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1025/2021.

778I
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LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

LARAFREEZE
إعالن متعدد القرارات

LARAFREEZE

شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 

3.000.000,00 درهم

 املقر االجتماعي: املنطقة الصناعية 

الهيايضة، دائرة العوامرة، تجزئة 

الرفرييز - العرائش

السجل التجاري رقم 727 – القصر 

الكبير              

1)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)

العادي السنوي للشركاء)املؤرخ في)5 

فبراير)2021))تقررما يلي:

محمد،) معوية  السيد  تعيين 

مسيرا جديدا للشركة حسب النظام)

الجنسية،) مغربي  ( (، لها) األسا�سي 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

السيد) من  كل  بجانب  (K520856

السيد البطيوي خليل،) معوية علي،)

السيد بوكرين) السيد مسرار جالل،)

كمال و السيد الغيالني عبد الرحمن)

ملدة غير محدودة؛

تفويض اإلمضاء)املشترك ملسيرين)

اثنين فقط؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-

بالقصر) االبتدائية  املحكمة  ضبط 

  2021 مار2) فاتح  بتاريخ  الكبير،)

تحت عدد)67 .        
))من أجل النشر و البيان))

779I

select(conseil

NOAx SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select(conseil

شارع عبد املومن عمارة221 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

NOAx(SARL(AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOAx(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SARL AU

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) املعلومات  نظام  في  االستشارات 

التمويل).

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازور مكتب)11)الدار)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العواد نوفل)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نوفل  العواد  السيد 
 33 رقم) صنهاجة  زنقة  ( الهناء) حي 

الدارالبيضاء) (20000 الدار البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نوفل  العواد  السيد 
 33 رقم) صنهاجة  زنقة  ( الهناء) حي 

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768776.
780I

QUALICIA CONSULTING

SEVEN CATERING 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

 SEVEN CATERING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

سيليت الطابق 5 مكتب رقم 10 مج 
مكنا2 - 50000 مكنا2 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2599

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)28)دجنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
5)مكتب رقم) »إقامة سيليت الطابق)
مكنا2) (50000 (- مكنا2) مج  (10
بن) (163 »حي النور رقم) إلى) املغرب«)

كرير)-)23150)بن كرير))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)92.
781I

MANAGEX

 CHANTIER BNI SNASSEN
DES TRVAUX PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
 CHANTIER BNI SNASSEN

DES TRVAUX PUBLICS  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
شارع وجدة احفير - 63300 بركان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 15)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 CHANTIER BNI SNASSEN DES
TRVAUX PUBLICS)))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي رقم)11)شارع وجدة احفير)
(: ل) نتيجة  املغرب  بركان  (63300  -

عدم النشاط).
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)
بركان) (63300 (- شارع وجدة احفير)

املغرب.)
و عين:

و) ( برواكي) ( ( بومدين) السيد)ة()
دامنات) زنقة  (39 رقم) عنوانه)ا()
املغرب) بركان  (63300 ( املسيرة) حي 

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (03 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)122/2021.

782I

DELOITTE CONSEIL

KAPSET DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

DELOITTE CONSEIL
 Boulevard(Sidi(Mohammed
 Benabdellah,  Tour(Ivoire(III,
 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 KAPSET DEVELOPPEMENT
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 10، زنقة 
دمقريط - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -
)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2020 10)دجنبر) املؤرخ في)
 KAPSET« من) الشركة  تسمية 
 Kapset« إلى) (»DEVELOPPEMENT

.(«(Group
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)760838.
783I

NEXIA FIDUCIA

ERFAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca(maroc

ERFAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
أتريوم رقم 372  شارع عبد املومن - 

20390  الدار البيضاء  املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393129

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (12 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
بالعنوان) الكائن  و  (Colin’s التسمية)
الطابق) (، بارك) سيال  التسوق  مركز 
األر�سي)،))رقم)C12)،)جماعة تيكوين)
أكادير املغرب و) ( (80025 (- إدوتانان) ـ)
باككور) السيد)ة() طرف  من  املسير 

علي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767560.
782I

CRB CONSEIL

KAIDAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 212 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب

KAIDAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Lot وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ACHAREAF(GH 27 IMM 02

APPT 14, OULFA - 20220 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KAIDAL

و) بيع  (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مهما) الديكور  عناصر  كافة  تسويق 

كان نوعها وفي أي قماش.

والتمثيل) والتصدير  االستيراد 

والسمسرة لجميع املنتجات املصنعة)

 Lot (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 ACHAREAF GH 27 IMM 02

الدار) (APPT( 14,( OULFA( -( 20220

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: حسني) عمراني  يوسف  السيد 

800)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 100 ( (: غومادي) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: حسني) عمراني  فوزية  السيدة 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حسني) عمراني  يوسف  السيد 
أنفا) باي  (، اإلقامة) (، (11 عنوانه)ا()
 20370 أنفا) (، سيدي عبد الرحمن)

الدار البيضاء)اململكة املغربية.
السيدة مريم غومادي عنوانه)ا()
باي أنفا سيدي عبد) (، اإلقامة) (، (11
الرحمن)،)أنفا)20370)الدار البيضاء)

اململكة املغربية.
حسني) عمراني  فوزية  السيدة 
أنفا) باي  (، اإلقامة) (، (11 عنوانه)ا()
 20370 أنفا) (، سيدي عبد الرحمن)

الدار البيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسني) عمراني  يوسف  السيد 
أنفا) باي  (، اإلقامة) (، (11 عنوانه)ا()
 20370 أنفا) (، سيدي عبد الرحمن)

الدار البيضاء)اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768279.
785I

موثق

 ALMANSOUR PLACE
MAROC

إعالن متعدد القرارات

موثق
221 زاوية شارع يعقوب املنصور 
و ابن تومرت جليز ، 20، مراكش 

املغرب
 ALMANSOUR PLACE MAROC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 67 شارع 
املنصور الذهبي جليز  - - مراكش  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6221

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) 29)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تصديق علي تفويتات االسهم) مايلي:)

واملوافقة علي املساهمين الجدد

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الشركة) رأسمال  رفع  مايلي:)

درهم) (3502081.21 قدره) بمبلغ 

الى)) درهم  (89100000 من) أي 

92602081.21)درهم عن طريق دمج)

الحسابات الجارية للشركاء)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الشركة) رأسمال  خفض  مايلي:)

درهم)) (3502081.21 قدره) بمبلغ 

الى) ( درهم) (92602081.21 من) أي 

طريق) عن  درهم  (89100000

امتصاص الخسائر املتراكمة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسيرين جدد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

لشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

الي شركة ذات) من شركة مساهمة 

مسوولية محدودة)

ينص على) الذي  (:7 6و) رقم) بند 

مايلي:)توزيع89100حصة))اجتماعية))

مصطفى)) بلكاهية  السيد  كمايلي 

السيدالعلوي) 26730حصة 

العبدالوي موالي عمر)26730حصة)

شركة بلكال ش م م)35620حصة)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)تعيين السيد بلكاهية مصطفى)

موالي) العبدالوي  العلوي  السيد  و 

توقيع) مع  للشركة  كمسيرين  عمر 

مشترك)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)2903.

786I
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FAD CONSULTING

مفتاح الفضل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FAD CONSULTING

  rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

مفتاح الفضل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 282 شارع 

املنظر العام بولو الدار البيضاء - 

20220 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.231825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 20)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( الفضل) مفتاح 

مقرها) وعنوان  درهم  (2.000.000

العام) املنظر  شارع  (282 اإلجتماعي)

الدار) (20220 (- البيضاء) الدار  بولو 

قرار) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

العام) الجمع  إثر  على  الشركاء)

فبراير) (20 اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)

.2021

 282 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع املنظر العام بولو الدار البيضاء)

- 20220)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()محمد))جابر و عنوانه)ا()

الدار) كاليفورنيا  اكوك  تجزئة  (53

البيضاء) الدار  (20150 ( البيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769256.

787I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE TOUTI TD 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 TOUTI TD SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فا2 رقم 

16 شارع رقم 5 بلوك 2 حي لعلوا 

عين قادو2  - 30000 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUTI TD SARL AU

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

عنوان املقر االجتماعي):)فا2 رقم)

16)شارع رقم)5)بلوك)2)حي لعلوا عين)

قادو2))-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال الشركة:))100.000 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الإلاله توتي)):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد اإلاله توتي))عنوانه)ا()
البحر األحمر حي) شارع  (306 تجزئة)
الرياض النرجس فا2)30000)فا2)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اإلاله توتي))عنوانه)ا()
البحر األحمر حي) شارع  (306 تجزئة)
الرياض النرجس فا2)30000)فا2)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1066/2021.
788I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SORAPIDEP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 DAKHLA MULTISERVICES
SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA
 RUE ABDELKHALEK TORRES

 BP 249 ، 73000، DAKHLA
MAROC

SORAPIDEP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

السالم شارع احمد باحنيني رقم 
1072 - 73000 الداخلة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2907
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 01)مار2) املؤرخ في)
SORAPIDEP)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
شارع) السالم  حي  اإلجتماعي  مقرها 

 73000  -  1072 احمد باحنيني رقم)

لتوقف) نتيجة  املغرب  الداخلة 

نشاط الشركة.

و عين:
و) راقي  ( ( ابراهيم) السيد)ة()

الداخلة) (73000 الداخلة) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  (2021 مار2) (01 بتاريخ)

رقم) باحنيني  احمد  شارع  السالم 

1072 - 73000)الداخلة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

مار2)2021)تحت رقم)322.

789I

amina(zouheir

شركة داي إكسبلوغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

amina(zouheir

 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،

30000، fes(maroc

شركة داي إكسبلوغ »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 28 تجزئة 
زينب2 الدكارات فا2 - 30000 

فا2 املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.58923

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2021 يناير) (12 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين()

املمثل)ين()القانوني)ين(:)

-)الرماني هشام

ذات) شركة  اكسبلور  داي  (- (

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد الكائن مقرها اإلجتماعي ب:)

فا2) الدكارات  زينب2) تجزئة  (28

30000)فا2 املغرب
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عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)58923

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1133.

790I

socogese

»NICKEL CHROME«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»NICKEL CHROME« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

عمر بنجلون - 30000 فا2 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»2)زنقة عمر بنجلون)-)30000)فا2)

اوالد) حمو  أوالد  »دوار  إلى) املغرب«)

الطيب)-)30000)فا2))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)2021/1063.

791I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PELECRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

PELECRAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
السالم مجمع رقم 1072 - 73000 

الداخلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 01)مار2) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية) (PELECRAM
 200.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 
 73000  -  1072 السالم مجمع رقم)
الداخلة املغرب نتيجة لتوقف نشاط)

الشركة.
و عين:

السيد)ة()ابراهيم))راقي و عنوانه)ا()
املغرب) الداخلة  (73000 الداخلة)

كمصفي))ة()للشركة.
و) هموش  ( سعد) السيد)ة()
الداخلة) (73000 الداخلة) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2021 مار2) (01 بتاريخ)
 73000  -  1072 السالم مجمع رقم)

الداخلة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

مار2)2021)تحت رقم)325.

792I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE PHARMACIE
AVERROES FES 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 PHARMACIE AVERROES

FES SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 
شارع إبن هاجر إ البيطا املدينة 
الجديدة  - 30000 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE AVERROES FES

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املدينة) البيطا  إ  هاجر  إبن  شارع  (9

الجديدة))-)30000)فا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 20.000 ( (: برادة) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس برادة عنوانه)ا()25 
أمرود) تجزئة  الزغاري  محمد  زنقة 
فا2) (30000 فا2) الخيل  ملعب 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس برادة عنوانه)ا()25 
أمرود) تجزئة  الزغاري  محمد  زنقة 
فا2) (30000 فا2) الخيل  ملعب 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (11 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1120/021.

793I

amina(zouheir

شركة داي إكسبلوغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

amina(zouheir

 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،

30000، fes(maroc

شركة داي إكسبلوغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مخزن 1 

تجزئة 1200 مسجد رحمة حي ميكو 

املرجة فا2 - 30000 فا2 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)يناير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

مسجد) (1200 تجزئة) (1 »مخزن)
رحمة حي ميكو املرجة فا2)-)30000 

زينب) تجزئة  (28« إلى) املغرب«) فا2 

فا2)) (30000 (- فا2) الدكارات  (2

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1133.

792I

YAFA SMART IMPORT EXPORT

 YAFA SMART IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

YAFA SMART IMPORT EXPORT

 AV AL MAGHREB AL ARABI

 IMM(H(MAGASIN 19 ET 20

 OCEAN ، 21430، RABAT

MAROC

 YAFA SMART IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ا 

ملغرب العربي اقامة ه محل 19و20 

املحيط - 10020 الرباط املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.128251

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2019 غشت) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الراعي) وجدي  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()اللة)

ليلى بنسودة بتاريخ)02)غشت)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوبر) (23 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2019)تحت رقم)102787.

795I

amina(zouheir

شركة داي إكسبلوغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

amina(zouheir

 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،

30000، fes(maroc

شركة داي إكسبلوغ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 تجزئة 

زينب2 الدكارات فا2 - 30000 

فا2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 يناير) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()فدوى الشويخي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة()هشام)

الرماني بتاريخ)12)يناير)2021.

عزالدين غنام) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة()هشام)

الرماني بتاريخ)12)يناير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1133.

796I

MON COMPTABLE SARL

SERBICOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SERBICOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ازرو 

حي عبدالكافي قصر زناكة  - 61002 

فكيك املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERBICOM

تصبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) -بيع  والخضر) الفواكه 

الغذائية.

عنوان املقر االجتماعي):)زنقة ازرو)

 61002 (- ( حي عبدالكافي قصر زناكة)

فكيك املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مقران منير):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد مقران منير عنوانه)ا()
عبد الكافي قصر زناكة)61002)فكيك)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد مقران منير عنوانه)ا()
عبد الكافي قصر زناكة)61002)فكيك)

املعرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)21.

797I

amina(zouheir

شركة داي إكسبلوغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

amina(zouheir
 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،
30000، fes(maroc

شركة داي إكسبلوغ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 28 تجزئة 
زينب2 الدكارات فا2 - 30000 

فا2 .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2021 يناير) (12 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1133.

798I

ACO CONSULTING

KEMIPHARM
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,70

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

KEMIPHARM شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 15 - تجزئة رقم 92 - املنطقة 

الصناعية لبسكورة   - 27182 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.261637

العام) الجمع  بمقت�سى 

يناير) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2021

درهم«) (20.000.000« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (100.000.000« من) أي 

((: عن طريق) درهم«) (120.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769255.

799I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

MEETOCTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC

MEETOCTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 

شارع 88 إقامة رقم 11 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

113921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEETOCTO

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تطبيقات الحاسوب.

عنوان املقر االجتماعي):)حي نجيبة)

 90000  -  11 رقم) إقامة  (88 شارع)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 950 ( (: السيد محمد رضا ياماني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيدة سارة طباري)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ياماني) رضا  محمد  السيد 

عنوانه)ا()زنقة صنهاجة طابق)7)شقة)

13  90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() طباري  سارة  السيدة 

رياض االندلس عمارة)22)شقة)5)حي)

الرياض)10100)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ياماني) رضا  محمد  السيد 

عنوانه)ا()زنقة صنهاجة طابق)7)شقة)

13  90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2282.

800I

SOBAGIM

BADRBENALIIMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBAGIM
123 زنقة الورود بوسيجور 

الدارالبيضاء ، 20200، 

الدارالبيضاء املغرب

 BADRBENALIIMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 

عبد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 
رقم 2 الدار البيضاء - 20290 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BADRBENALIIMMOBILIER

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (25 (: عنوان املقر االجتماعي)

الشقة) (2 عبد القادر مفتكر الطابق)
20290)الدار) (- 2)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: السيد زبركان بدر الدين)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زبركان بدر الدين عنوانه)ا()
106)زنقة ابراهيم النخاي شقة رقم)
البيضاء) الدار  (20330 ( املعاريف) (2

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زبركان بدر الدين عنوانه)ا()
106)زنقة ابراهيم النخاي شقة رقم)
البيضاء) الدار  (20330 ( املعاريف) (2

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766979.

801I

خبرة))الشرق

T M EKIB SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق
29 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 29 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
T M EKIB SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع 
بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 
املدينة الطابق األول الشقة رقم 
3 رقم 29 بركان. - 63300 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 T M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EKIB SARL
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي):)شقة تقع)
رياض) إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 
رقم) الشقة  األول  الطابق  املدينة 
بركان) (63300 (- بركان.) (29 رقم) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 T M EKIB SARL :  1.000(الشركة

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد القادري بودشيش محمد):)

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد القادري بودشيش محمد)
حي) السعيدية  طريق  (57 عنوانه)ا()
 63300 بركان) املجد  حي  السعيدية 

بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القادري بودشيش محمد)
حي) السعيدية  طريق  (57 عنوانه)ا()
 63300 بركان) املجد  حي  السعيدية 

بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (10 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)138/2021.
802I

SOBAGIM

LOMASTO IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBAGIM
123 زنقة الورود بوسيجور 

الدارالبيضاء ، 20200، 
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الدارالبيضاء املغرب
LOMASTO IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 
رقم 2 الدار البيضاء - 20290 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
292815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOMASTO IMMOBILIER
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (25 (: عنوان املقر االجتماعي)
الشقة) (2 عبد القادر مفتكر الطابق)
20290)الدار) (- 2)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بن التاجر ناصر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن التاجر ناصر عنوانه)ا()
 13100 بوزنيقة) رياض  سيتي  (179

بوزنيقة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن التاجر ناصر عنوانه)ا()
 13100 بوزنيقة) رياض  سيتي  (179

بوزنيقة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768372.

803I

transparence(fiscale

RIU GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes(maroc

RIU GLASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االنبعات 3 رقم 22  22 را2 املاء 

موالي يعقوب  - 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIU (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLASS

غرض الشركة بإيجاز):)بيع الزجاج)

و نجارة االملنيوم و الحديد.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
را2 املاء) (22 رقم 22   (3 االنبعات)

موالي يعقوب))-)30000)فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: السيد ابن شعبون احمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: السيد ابن شعبون مهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ابن شعبون محمد):))200 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

احمد) شعبون  ابن  السيد 
الخطيب) لبن  شارع  (23 عنوانه)ا()

بورمانة))30000)فا2 املغرب.
مهدي) شعبون  ابن  السيد 
الخطيب) لبن  شارع  (23 عنوانه)ا()

بورمانة))30000)فا2 املغرب.
محمد) شعبون  ابن  السيد 
الخطيب) لبن  شارع  (23 عنوانه)ا()

بورمانة))30000)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مهدي) شعبون  ابن  السيد 
الخطيب) لبن  شارع  (23 عنوانه)ا()

بورمانة))30000)فا2 املغرب
محمد) شعبون  ابن  السيد 
الخطيب) لبن  شارع  (23 عنوانه)ا()

بورمانة))30000)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1125.
802I

AMDE

IFC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
IFC SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3، الطابق 
5،رقم 22، الدارالبيظاء، املغرب - 

20000 الدارالبيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
291227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IFC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SARL AU
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في نظام املعلومات.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،3 شهرزاد) اقامة  سومية 
(- املغرب) الدارالبيظاء،) (،22 5،رقم)

20000)الدارالبيظاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (100 ( (: السيد عماد فائق)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فائق  عماد  السيد 

فرنسا)20000)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فائق  عماد  السيد 

فرنسا)20000)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
805I

EVOLUTION CONSEIL

NAHHAL FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM  A(COMPLEXE

 AHBASS(RUE(ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC
NAHHAL FOOD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة



6379 الجريدة الرسميةعدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

19 22 عمارة ج مجمع السنكو 

شارع موزدلفة مراكش  - 20000 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

108623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NAHHAL FOOD

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

منتوجات الحلويات).

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)

19)22)عمارة ج مجمع السنكو شارع)

مراكش)) (20000 (- ( موزدلفة مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (600 ( (: ( السيد عاد نحال)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: ( نحال) سليمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مالك نحال)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد نحال)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: ( نحال) الزهرة  فاطمة  السيدة 

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عاد نحال))عنوانه)ا()تجزئة)

مراكش) (20000   562 رقم) املسار 

املغرب.

عنوانه)ا() ( السيد سليمان نحال)

 20000   562 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() ( نحال) مالك  السيدة 

 20000   562 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() ( نحال) محمد  السيد 

 20000   562 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش املغرب.

نحال)) الزهرة  فاطمة  السيدة 

  562 رقم) املسار  تجزئة  عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاد نحال))عنوانه)ا()تجزئة)

مراكش) (20000   562 رقم) املسار 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)117733.

806I

select(conseil

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

select(conseil

شارع عبد املومن عمارة221 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

 VARUN BEVERAGES

MOROCCO  »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

propriete(bretel(province نواصر 

بوسكورة مجمع صناعي الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.229711

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبراير) (11 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
للسيد) الصالحيات  اعطاء) مايلي:)
 MADRAS(صالح دين مؤدب و السيد

 SRINIVASA ASHOK
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:- رقم) بند 
الحيازة الكلية للملك املسمى)) مايلي:)
البيضاء) بالدار  الكائن  (DAR ZKIRI

بوسكورة املنطقة))الصناعية
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)
طلب قرض و املوافقة على الرهن و)
منح اي ضمان عند القرض الفالحي)
للمغرب و بذلك التوقيع على اي سند)

متعلق بهذه العملية)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)
توقيع عقد تمويل شراء)ارض و ايضا)
عن) للتخزين  منطقة  بناء) اعمال 

طريق التاجير العقاري)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769263.
807I

ائتمانية ماهر

 STATION SERVICES EL
HADABA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية ماهر
1 عمارة العبا�سي شارع عالل بن 
عبد هللا ، 26050، ابن أحمد 

املغرب
 STATION SERVICES EL HADABA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
لعيدي جماعة رياح برشيد برشيد 

26273 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12823
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATION SERVICES EL HADABA

مستغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستغل مقهى و) (- محطة للخدمات)

مطعم و كل العمليات التي من شانها)

تنمية اغراض الشركة.).

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

برشيد) برشيد  رياح  جماعة  لعيدي 

26273)برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بصال محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد غيات محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  بصال  السيد 

احمد) ابن  االصالح  تجزئة  (397

26050)ابن احمد املغرب.

عنوانه)ا() محمد  غيات  السيد 

الرميطاج) االخضر  املمر  زنقة  (15

الدار البيضاء) (20502 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  بصال  السيد 

احمد) ابن  االصالح  تجزئة  (397

26050)ابن احمد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2021)تحت رقم)316.

808I



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6380

AMJ MANAGEMENT

 SUPERAIMANTS MAROC 

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 SUPERAIMANTS MAROC SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
االردن اقامة يامنة 2 الطابق االول 

رقم 30 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 03)مار2) املؤرخ في)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

  SUPERAIMANTS MAROC SARL

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي زنقة االردن اقامة)

يامنة)2)الطابق االول رقم)30)طنجة)

(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000  -

.COVID-19(بدون نشاط

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق االول) (2 يامنة) االردن اقامة 
طنجة) (90000 (- طنجة) (30 رقم)

املغرب.)

و عين:

مو�سى) بن  ( املهدي) السيد)ة()
 1 شعبان) (1153 رقم) عنوانه)ا() و 

املغرب) العرائش  (92000 العرائش)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
رقم) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

 92000 العرائش) (1 شعبان) (1153

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220212.

809I

transparence(fiscale

MADAKI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes(maroc

MADAKI DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رياض فا2 طريق صفرو  - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MADAKI DISTRIBUTION

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية بالجملة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 30000 (- ( رياض فا2 طريق صفرو)

فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد عبو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عبو  سعيد  السيد 

222)عين) تجزئة حدائق البديع فيال)

الشقف موالي يعقوب)30000)فا2)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عبو  سعيد  السيد 

222)عين) تجزئة حدائق البديع فيال)

الشقف موالي يعقوب)30000)فا2)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1112.

810I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

 ELATTAOUI TRANSPORTE
INTERNACIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

 ELATTAOUI TRANSPORTE

INTERNACIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 06 

الطابق الرابع شقة 12 شارع محمد 

الخامس   - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11137

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ELATTAOUI TRANSPORTE

.INTERNACIONAL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األمتعة بدون مصاحبة في أي مكان)

نيابة عن اآلخرين.
عنوان املقر االجتماعي):)اقامة)06 
12)شارع محمد) الطابق الرابع شقة)
الخامس)))-)23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العطاوي)) الدين  صالح  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العطاوي) الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا())ليون اسبانيا)22080)ليون)

اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العطاوي) الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا())ليون اسبانيا)22080)ليون)

اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)08)مار2)

2021)تحت رقم)256.

811I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

SOTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فا2، 

30000، فا2 املغرب
SOTAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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 N°25 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LOT MOULAY DRISS EL MARJA

.RDC  FES 30000 FES(MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52315

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 يناير) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»800.000)درهم«)أي من)»500.000 
عن) درهم«) (1.300.000« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأ2 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1055.
812I

CHAMS CONSULTING

DELUXE DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CHAMS CONSULTING
 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

  ETAGE(N°15 AL(MASSAR
 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
DELUXE DESIGN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اكسيل سيور عمارة رقم 18 شقة 
رقم 6 مكتب رقم 2 تقاطع شارع 

طارق ابن زياد و ابن عائشة جليز  - 
20000 مراكش املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105229
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)فبراير)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 18 »اقامة اكسيل سيور عمارة رقم)
شقة رقم)6)مكتب رقم)2)تقاطع شارع)
(- ( طارق ابن زياد و ابن عائشة جليز)
إلى)»متجر) 20000)مراكش املغرب)»)
سيدي غانم) ( الحي الصناعي) (1 رقم)
رقم)269  - 20000)مراكش))املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)2688.
813I

SETTAFID

GASS AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SETTAFID
 187BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH
 CASABLANCA(CASABLANCA،
26000، CASABLANCA(MAROC

GASS AFRICA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سنطرال بارك عمارة م الطابق 

التالت رقم 19  املحمدية  28810 
املحمدية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2019 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GASS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. AFRICA
األتمتة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، بعد) عن  واإلدارة  (، واألجهزة) (،

والصيانة)،)والتنظيم.
))األمن واملراقبة عن بعد)،

))مساعدة تقنية
))هندسة صناعية
))الهندسة املدنية

والجهد) ( ( املتوسط) الجهد  ( (
املنخفض للكهرباء

))تجارة))استيراد وتصدير(

))أعمال مختلفة).

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) م  مارة  ع بارك  سنطرال 

 28810 ( املحمدية) ( (19 التالت رقم)

املحمدية))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال الشركة:))100.000 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جعفري محسن)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  ( األسماء (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جعفري محسن عنوانه)ا())

5)شقة) عبداللطيف بن قدورلطابق)

12)حي راسين))20520)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جعفري محسن))عنوانه)ا()

 5 قدورلطابق) بن  عبداللطيف  (22

الدار) (20520 ( حي راسين) (12 شقة)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2019)تحت رقم)390.

812I

JOURI PEINT

JOURI PEINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JOURI PEINT

12 سوق القديم الطابق الثاني 21 

غشث خريبكة ، 25000، خريبكة 

املغرب

JOURI PEINT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 سوق 

القديم الطابق الثاني بلوك د شارع 

21 غشث - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JOURI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PEINT

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) تفاوض+استراد  املختلفة+عملية 

تصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)16)سوق)

القديم الطابق الثاني بلوك د شارع)

21)غشث)-)25000)خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة اركيتي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة بشرى يدار):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يدار  بشرى  السيدة 

 3 1)عمارة) تجزئة جنان الياسمين م)

الشقة)15)تيط مليل البيضاء)2620 

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() اركيتي  حمزة  السيد 

دوار البحراني))الخنافيف اوالد تايمة)

8650)اوالد تايمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اركيتي  حمزة  السيد 

دوار البحراني))الخنافيف اوالد تايمة)

8650)اوالد تايمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)03)مار2)

2021)تحت رقم)96.

815I
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DO CONSULTING

DIGITAL 84

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DO CONSULTING

 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

DIGITAL 84 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 

شارع أنفا - إميوبل أزور - بورو 11 

ب   - 20000 الدار البيضاء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292579

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL 82

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والحلول) املعلومات  تكنولوجيا 

الرقمية.

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 11 بورو) (- إميوبل أزور) (- شارع أنفا)

اململكة) الدار البيضاء) (20000 (- ( ( ب)

املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

جلون) بن  نبيل  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
جلون) بن  نبيل  محمد  السيد 
عنوانه)ا()ناصية شوارع الفرات وأبو)
(- سكن امللك هللا) (- عمران الفا�سي)
15 20000)الدار البيضاء) شقة رقم)

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جلون) بن  نبيل  محمد  السيد 
عنوانه)ا()ناصية شوارع الفرات وأبو)
(- سكن امللك هللا) (- عمران الفا�سي)
15 20000)الدار البيضاء) شقة رقم)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( التجارية بالدار البيضاء)

مار2)2021)تحت رقم)768151.
816I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

STE VOIRIE GLOBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

  N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE
 QUARTIER(INDUSTIEL  AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE VOIRIE GLOBE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار قبة 
النواجي جماعة املزوضية شيشاوة 

- 21000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VOIRIE GLOBE
و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة.
خلق) و  اصالح  زرع،) تهيئة،) (-

الحدائق.
الري) مشاريع  انجاز  و  دراسات  (-

الزراعي
دوار قبة) (: عنوان املقر االجتماعي)
النواجي جماعة املزوضية شيشاوة)-)

21000)شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

500.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسون مصطفى):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسون مصطفى عنوانه)ا()
حي املسيرة رقم)222)شيشاوة)21000 

شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسون مصطفى عنوانه)ا()
حي املسيرة رقم)222)شيشاوة)21000 

شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)63/2021.
817I

ADVALORIS

TERRES D’OLIVIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

TERRES D’OLIVIERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس مبنى R25  الطابق 

الثاني شقة رقم 11 مارينا  80010 

أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26507

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2020 دجنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TERRES D’OLIVIERS

جميع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أي) استغالل  و  الزراعية  األنشطة 

أرض زراعية أو ألغراض زراعية).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) ( (R25 محمد الخامس مبنى)

 80010 ( مارينا) (11 الثاني شقة رقم)

أكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 HOLSO HOLDING ( ( الشركة)

SARL :  50)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

السيدة صوفيا سنتي�سي االدري�سي)

:  50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 HOLSO HOLDING ( ( الشركة)

 18 SARL)عنوانه)ا()زنقة اسفي رقم)

العيون) ( (70020 املر�سى) (2 شقة رقم)

املغرب.
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السيدة صوفيا سنتي�سي االدري�سي)

مراكش) (20063 ( البور) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سنتي�سي) صوفيا  السيدة 

 20063 البور) عنوانه)ا() االدري�سي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98652.

818I

DO CONSULTING

 MODELS FINANCE & RISK

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DO CONSULTING

 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

 MODELS(FINANCE & RISK

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 بوليفارد 

دانفا - مبنى أزور - مكتب 11 ب - 

20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292577

 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MODELS FINANCE & RISK

.CONSULTING

املشورة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإدارة) املالية  في  والتدريب  والدعم 

املخاطر.

عنوان املقر االجتماعي):)1)بوليفارد)

(- ب) (11 مكتب) (- مبنى أزور) (- دانفا)

20000)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد فريد رؤوف)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فريد رؤوف عنوانه)ا()شارع)

26)رقم)19)-)عين الشق))20000)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فريد رؤوف عنوانه)ا()شارع)

26)رقم)19)-)عين الشق))20000)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768129.

819I

comptoir(expertise(du(maroc

Y SYNDIC SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptoir(expertise(du(maroc

 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

Y SYNDIC SARLAU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°12 وعنوان مقرها اإلجتماعي
  LOT  OUED(AL(MAKHAZENE

 APPT(N°05  BOUZNIKA -
13100 BOUZNIKA(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SYNDIC SARLAU
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 N°12 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  LOT  OUED AL MAKHAZENE
 APPT N°05  BOUZNIKA - 13100

.BOUZNIKA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد محمد موصوف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد موصوف محمد))عنوانه)ا()
 VILLA 28 RES LES ORANGERS
  SOUISSI RUE BNI MESKINE
الرباط)) (SOUISSI RABAT 12025

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موصوف محمد))عنوانه)ا()
 VILLA 28 RES LES ORANGERS
  SOUISSI RUE BNI MESKINE
الرباط) (SOUISSI RABAT 12025

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)127.

820I

EURODEFI

RENCO MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

RENCO MAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

 BD 15 22 الزرقطوني الطابق 8 رقم

ABDELMOUMEN 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.325613

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 يناير) (21 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  RENCO MAR الوحيد) الشريك 

درهم) (1.000.000 رأسمالها) مبلغ 

شارع) (59 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

 BD 15 22(الزرقطوني الطابق)8)رقم

الدار) (ABDELMOUMEN 20000

خسارة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

عميل مهم.

 59 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 22 رقم) (8 شارع الزرقطوني الطابق)

الدار البيضاء) (PORTUGAL 20000

املغرب.)

و عين:

 GLOVANNI  RUBINI()السيد)ة

 203152 ايطاليا) عنوانه)ا() و 

MODIGLIANA)ايطاليا كمصفي))ة()

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

:)محضر) الوثائق املتعلقة بالتصفية)

التصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769239.

821I

STE ANGLE DE GESTION SARL

THE FORCE OF THE UNION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

 THE FORCE OF THE UNION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي رشيد رقم 39 بلوك أ الطابق 

الثاني الشقة رقم 5 الفنيدق - 

93000 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORCE OF THE UNION

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال و التواصل).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بلوك أ الطابق) (39 موالي رشيد رقم)

(- الفنيدق) (5 رقم) الشقة  الثاني 

93000)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: درداري) السيدة شفاء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() درداري  شفاء) السيدة 
حي كنديسة العليا شارع واد املخازن)

رقم)13  93000)الفنيدق))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() درداري  شفاء) السيدة 
حي كنديسة العليا شارع واد املخازن)

رقم)13  93000)الفنيدق))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)501.

822I

مكتب املهدي العلوي)-)محاسب معتمد)-

ميمو بوا ش.ذ.م.م.  

“MAIMOU BOIS SARL“
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املهدي العلوي - محاسب 

معتمد -

13 شارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 

رقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، تطوان 

املغرب

 MAIMOU“  .ميمو بوا ش.ذ.م.م

BOIS SARL” شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 7، 

طريق واد الو - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ميمو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MAIMOU BOIS“ ( ش.ذ.م.م.) بوا 

.”SARL

غرض الشركة بإيجاز):)

بالجملة) ونجارته  الخشب  بيع  (

وبنصف الجملة وبالتقسيط

البيع والتجارة في مواد البناء

العينية) العمليات  كل  وعموما 

والعقارية واملالية والتجارية املتعلقة)

بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق)

أن) شأنها  من  والتي  الشركة  هدف 

تعمل على تشجيع وتطوير الشركة..

كم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تطوان) (93000 (- الو) واد  طريق  (،7

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

أحمد) بن  السالم  عبد  السيد 

 1.000 50)حصة بقيمة) ( (: ( امليموني)

درهم للحصة).

أحمد) بن  العزيز  عبد  السيد 

 1.000 حصة بقيمة) (50 ( (: امليموني)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

أحمد) بن  السالم  عبد  السيد 

شارع عقبة ابن) عنوانه)ا() ( امليموني)
نافع،)رقم)15 93000)تطوان))املغرب.

أحمد) بن  العزيز  عبد  السيد 

شارع علي يعثة،) امليموني عنوانه)ا()
تطوان)) (93000  27 رقم) (7 زنقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

أحمد) بن  السالم  عبد  السيد 
شارع عقبة ابن) عنوانه)ا() ( امليموني)
نافع،)رقم)15 93000)تطوان))املغرب
أحمد) بن  العزيز  عبد  السيد 
شارع علي يعثة،) امليموني عنوانه)ا()
تطوان)) (93000  27 رقم) (7 زنقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)220.
823I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ALVITA LAB الفيتا الب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
ALVITA LAB الفيتا الب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
انفا إقامة أزور مكتب 11 ب − الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
293595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALVITA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

LAB)الفيتا الب.
:)•)تصميم) غرض الشركة بإيجاز)
وبيع) وتصنيع وتحضير وتعبئة وشراء)
وتصدير) واستيراد  وترويج  وتوزيع 
واألدوية) املنتجات  جميع  وتسويق 
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شبه الصيدالنية واملعالجات النباتية)

التغذية) وعلم  الغذائية  واملكمالت 

ومستحضرات) الطبية  واألجهزة 

التجميل والعناية والنظافة؛

واإليداع) واالستحواذ  الدراسة  (•

غير) أو  املباشر  والتمثيل  والتكليف 

براءات) لجميع  والحصرية  املباشر 

التجارية) والعالمات  االختراع 

واالمتيازات) والتراخيص  والعمليات 

نيابة عن الشركة

في جميع) بأي وسيلة  املشاركة  (•

الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها)

أو التي سيتم إنشاؤها،)والتي قد تتعلق)

وخاصة) أعاله  املذكورة  باألشياء)

شركات جديدة أو) عن طريق إنشاء)

مساهمات أو رعاية أو اشتراك أو شراء)

اجتماعية) حقوق  أو  مالية  أوراق 

أو اندماج أو مشروع مشترك أو أي)

وسيلة أخرى.

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 11 مكتب) أزور  إقامة  انفا  شارع 

الدار) (20000 (- الدار البيضاء) (− ب)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.500 ( (: االشبيلي) هند  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.500 ( (: السيدة عزيزة االشبيلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيدة هند االشبيلي)

املدينة) (26 رقم) فيال  سيتي  كولف 

الخضراء)بوسكورة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

السيدة عزيزة االشبيلي عنوانه)ا()))

البيضاء) الدار  بولو  دوالرف  02زنقة 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيدة هند االشبيلي)

املدينة) (26 رقم) فيال  سيتي  كولف 

الخضراء)بوسكورة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املغرب

السيدة عزيزة االشبيلي عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  بولو  دوالرف  02زنقة 

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768931.

822I

MOHAMED SAFRIOUI

GIGA HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

GIGA HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

أنفا الطابق 6 شقة 26  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GIGA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOME

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و تصدير جميع املعدات و املنتوجات)

املنزلية

و) املعدات  جميع  توزيع  (-

املنتوجات املنزلية

نصف) و  بالجملة  شراء) و  بيع  (-

الجملة لجميع املعدات و املنتوجات)

املنزلية.

عنوان املقر االجتماعي):)131)شارع)

 20000 (- ( (26 شقة) (6 أنفا الطابق)

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: إليا2) محمد  العثماني  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 500 ( (: املحسني نجوى) ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

إليا2) محمد  العثماني  السيد 

كولف سيتي عمارة ب58  عنوانه)ا()

بوسكورة) الخضراء) املدينة  (1 شقة)

البيضاء)) الدار  (20000 ( النواصر)

املغرب.

السيدة))املحسني نجوى عنوانه)ا()

 1 شقة) ب58) عمارة  سيتي  كولف 

بوسكورة النواصر)) املدينة الخضراء)

20000)الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

إليا2) محمد  العثماني  السيد 

كولف سيتي عمارة ب58  عنوانه)ا()

بوسكورة) الخضراء) املدينة  (1 شقة)

البيضاء)) الدار  (20000 ( النواصر)

املغرب

السيدة))املحسني نجوى عنوانه)ا()

 1 شقة) ب58) عمارة  سيتي  كولف 

بوسكورة النواصر)) املدينة الخضراء)

20000)الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767755.

825I

MOHAMED SAFRIOUI

FEEDI COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

FEEDI COM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

أنفا الطابق 6 شقة 26  - 20000  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FEEDI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.COM

-)صناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

االشهار

و) االعالمية  االستشارات  وكالة  (-

املواصالت

املتعلقة) العمليات  جميع  (-

واإلعالميات) واملواصالت  باإلشهار 

والتسويق وتنظيم الحفالت

والغير) الغذائية  املواد  توزيع  (-

الغذائية

-)استيراد و تصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)131)شارع)

  20000 (- ( (26 شقة) (6 أنفا الطابق)

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 900 ( (: السيد الصفريوي حسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة تبر ياسمينة):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حسن) الصفريوي  السيد 

تجزئة دومين دو درب رقم) عنوانه)ا()

92)دار بوعزة النواصر)20000))الدار)

البيضاء))املغرب.

عنوانه)ا() ياسمينة  تبر  السيدة 

كندا)1000)كيبيك))كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حسن) الصفريوي  السيد 

تجزئة دومين دو درب رقم) عنوانه)ا()

92)دار بوعزة النواصر)20000))الدار)

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767762.

826I

MOHAMED SAFRIOUI

BACHPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

BACHPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع أنفا 

الطابق 6 شقة 26  - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BACHPRO

إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتحويل بصفة صناعية جميع مواد)

النظافة ومستحضرات التجميل

-)شراء)و بيع جميع مواد النظافة)

ومستحضرات التجميل

املواد) جميع  بيع  و  شراء) (-

الكيميائية

املواد) جميع  تصدير  و  -استيراد 

الكيميائية..

عنوان املقر االجتماعي):))شارع أنفا)

الطابق)6)شقة)26))-)20000)الدار)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

علي) الشرايبي  العبا�سي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.500   :

للحصة).

السيد البديع عبد الحق)):))2.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: يوسف) البديع  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: ادم) الشرايبي  العبا�سي  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

علي) الشرايبي  العبا�سي  السيد 

املصالحة) اعمر  بن  اوالد  عنوانه)ا()

البيضاء)) الدار  (20000 بوسكورة)

املغرب.

الحق)) عبد  البديع  السيد 

عنوانه)ا()جزئة الرباح شارع القد2)
رقم)692)شقة)3)عين الشق)20000 

الدار البيضاء))املغرب.

عنوانه)ا() يوسف  البديع  السيد 

 692 جزئة الرباح شارع القد2 رقم)

الدار) (20000 الشق) عين  (3 شقة)

البيضاء))املغرب.

ادم) الشرايبي  العبا�سي  السيد 
املصالحة) اعمر  بن  اوالد  عنوانه)ا()
البيضاء)) الدار  (20000 ( بوسكورة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
علي) الشرايبي  العبا�سي  السيد 
املصالحة) اعمر  بن  اوالد  عنوانه)ا()
البيضاء)) الدار  (20000 بوسكورة)

املغرب
الحق)) عبد  البديع  السيد 
عنوانه)ا()جزئة الرباح شارع القد2)
رقم)692)شقة)3)عين الشق)20000 

الدار البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767757.
827I

CAG COMPLIANCE ADVISORY GROUP

 CAG COMPLIANCE
ADVISORY GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CAG COMPLIANCE ADVISORY
GROUP

إقامة بانوراما عمارة 2 طابق 3 
مكتب 11 سيدي معروف ، 20620، 

الدار البيضاء املغرب
 CAG COMPLIANCE ADVISORY

GROUP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني إقامة حامد   الطابق 

األول رقم 1 20100 الدار البيضاء   
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.216555
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)دجنبر)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حامد))) إقامة  الزرقطوني  »شارع 
الدار) (20100  1 رقم) األول  الطابق 
البيضاء)))املغرب«)إلى)»إقامة بانوراما)
العمارة رقم)2)الطابق الثالث املكتب)

البيضاء)))) الدار  (20620  -   11 رقم)
املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)8796.

828I

الهدى لالستشارة ش م م

STE ZEMZEM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فا2 ، 30000، 

فا2 املغرب
STE ZEMZEM FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 295 
شارع الحزام الكبير - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
290815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZEMZEM FOOD
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالهدف) مايتعلق  وكل  تصدير  و 

االجتماعي..
 295 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدار) (20000 (- شارع الحزام الكبير)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) ماجد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  ماجد  السيد 

كاليفورنيا) الجميل  املنظر  تجزئة  (6

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  ماجد  السيد 

كاليفورنيا) الجميل  املنظر  تجزئة  (6

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)766222.

829I

PRIMARA

PRIMARA بريمرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRIMARA

 N°7 DERB(HMER(LEKSOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PRIMARA بريمرة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7، درب 

احمر لقصور املدينة - 20000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 أكتوبر) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 JOSEPH )ة() السيد) تفويت 

ROSAN VINGALALON 50)حصة)

حصة) (100 أصل) من  اجتماعية 

 HAMID حميد) )ة() السيد) ( لفائدة)

 10 بتاريخ) (BENZAGOUR بن زاغور)

أكتوبر)2019.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121289.

830I

PRIMARA

PRIMARA بريمرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

PRIMARA

 N°7 DERB(HMER(LEKSOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PRIMARA بريمرة  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7، درب 

احمر لقصور املدينة - 20000 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)أكتوبر)2019)تم تعيين)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

 VINGALALON JOSEPH ROSAN

كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121289.

831I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

EDUKASKILLS ايديكاسكيلس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

 EDUKASKILLS ايديكاسكيلس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  2 زنقة 

فان زيالند، زاوية 113 شارع عبد 

املومنـ   حي املستشفيات الدار 

البيضاء   - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDUKASKILLS(ايديكاسكيلس

(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات في ميدان التدبير؛

الخدمات) وتوفير  تدريب  (•

العامة) واملؤسسات  للمنظمات 

والخاصة.

بأي) املقاوالت،) في  املساهمة  (•

شكل من األشكال،)في شركات مغربية)

أو أجنبية اخرى وإدارة)

ومراقبتها) املساهمات  هذه 

وتطويرها؛

•)إدارة محافظ السندات)))واملسا)

همات الصادرة عن الشركات،)عامة)

كانت أم خاصة.
زنقة) (2 ( (: عنوان املقر االجتماعي)
عبد) شارع  (113 زاوية) زيالند،) فان 

الدار) املستشفيات  حي  ( ـ) املومن)

البيضاء) الدار  (20000 (- ( ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ادريس غافس):))60)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: السيد كريم غافس)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غافس  ادريس  السيد 
بوعزة) دار  رقم3) ( املحيط) تجزئة 
البيضاء) الدار  (20000 النواصر)

املغرب.
عنوانه)ا() غافس  كريم  السيد 
شارع عبد) (5 رقم) (3 حي وكناتي زنقة)
البيضاء) الدار  انفا  بوطالب  الهادي 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() غافس  ادريس  السيد 
بوعزة) دار  رقم3) ( املحيط) تجزئة 
البيضاء) الدار  (20000 النواصر)

املغرب
عنوانه)ا() غافس  كريم  السيد 
شارع عبد) (5 رقم) (3 حي وكناتي زنقة)
البيضاء) الدار  انفا  بوطالب  الهادي 

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769065.
832I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

VISTA WAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

VISTA WAY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 
3 زنقة أيت ٱورير ، شارع موالي 
يوسف ، حي بوركون   - 20020  

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.286913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوبر) (15 في) املؤرخ 
VISTA WAY SARL)شركة ذات) حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
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مقرها) وعنوان  درهم  (20.000
(، زنقة أيت ٱورير) (3 اإلجتماعي رقم)
شارع موالي يوسف)،)حي بوركون)))-)
20020))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل وقف نشاط الشركة.
و عين:

و) حمينة  ( ( خالد) السيد)ة()
 87 رقم) (2 إقامة فيال أنفا) عنوانه)ا()
الدار) ( ( (29003 دار بوعزة النواصر)
)ة() كمصفي) ( املغرب) ( البيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  (2020 دجنبر) (20 بتاريخ)
موالي) شارع  (، ٱورير) أيت  زنقة  (3
يوسف)،)حي بوركون)))-)20020))الدار)

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768975.
833I

MOHAMED SAFRIOUI

PEC CONSULTANCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
PEC CONSULTANCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع أنفا 
إقامة ازير ب مكتب رقم 11ب الدار 
البيضاء  - 20000  الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
291305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PEC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTANCY

غرض الشركة بإيجاز):)-)خدمات)

و) باملغرب  تنظيمية  و  إستراتيجية 

و) املالية  امليادين  في  ذلك  و  الخارج 

اإلدارية و اإلستثمارات

-)تمثيل شركات أجنبية في املغرب

و بصفة عامة جميع العمليات) (-

و) الصناعية  و  املالية  و  التجارية 

ترتبط) أن  يمكنها  التي  العقارية 

في) تساهم  أو  اإلجتماعي  باملوضوع 

إنجازه و تنميته.

عنوان املقر االجتماعي):))شارع أنفا)

11ب الدار) إقامة ازير ب مكتب رقم)

البيضاء)) الدار  ( (20000 (- ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  MASSIMO SCOFFERI : السيد)

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MASSIMO SCOFFERI السيد)

موناكو) (10000 ( موناكو) عنوانه)ا()

موناكو.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MASSIMO SCOFFERI السيد)

موناكو) (10000 ( موناكو) عنوانه)ا()

موناكو

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

832I

MENARA PROJECT SERVICES

ARTECREA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES

 HAY(TARGA ، 40000، 270

MARRAKECH MAROC

ARTECREA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MABROUKA(M, RES(RAYHANA

 GH2 IMM(T8 APPT 1044

 GUELIZ-MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTECREA

تطوير) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الويب والجوال.

-)خدمات التسويق عبر اإلنترنت.

-)التصميم الجرافيكي.

 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 MABROUKA(M,(RES(RAYHANA

 GH2 IMM T8 APPT 1022

 GUELIZ-MARRAKECH - 20000

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: عصام) الرحماني  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 50 ( (: ياسين) السيد ضيف هللا 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرحماني عصام))عنوانه)ا()

 RES RAYHANA GH 2 IMM T 8

 APPT(1044(RDC,(MARRAKECH

20000)مراكش املغرب.

ياسين) هللا  ضيف  السيد 

 ZIQAQ ROUMANE عنوانه)ا()

 IMM(6(APT( 02,( ESSAOUIRA( EL

 JADIDA,( ESSAOUIRA( 44000

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() رضا  الرحماني  السيد 

 SAADA 1 N 362 LAMHAMID

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121255.

835I

ملياء)الحيرش

 SOCIETE GHITA DREAMS

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحيرش

رقم 2 تجزئة عمار ، 22350، سيدي 

بنور املغرب

 SOCIETE GHITA DREAMS

SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 02 

تجزىة عمار سيدي بنور سيدي بنور 

22350 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

2987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE GHITA DREAMS

.SARLAU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة)+خدمات فالحية.

 02 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تجزىة عمار سيدي بنور سيدي بنور)

22350)سيدي بنور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: دريمبز) غيثة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() دريمبز  غيثة  السيدة 

رقم)636)مجموعة)06)حي بام سيدي)

بنور)22350)سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() دريمبز  غيثة  السيدة 

رقم)636)مجموعة)06)حي بام سيدي)

بنور)22350)سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

يناير)2021)تحت رقم)3865.

836I

عمر بلغريب

MYCOF ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عمر بلغريب

75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 

فا2 املغرب

MYCOF ATLAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 3  و 

2 الطابق األر�سي  عمارة 13 شارع 

الجوالن زنقة طنجة فا2 - 30000 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MYCOF ATLAS

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

  3 متجر) (: عنوان املقر االجتماعي)

13)شارع) 2)الطابق األر�سي))عمارة) و)

 30000 (- الجوالن زنقة طنجة فا2)

فا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( امللياني) السيد هشام 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( امللياني) السيد هشام 

شارع) السالوي  عمارة  (11 رقم)

فا2) (30000 القادسية الليدو فا2)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() امللياني  هشام  السيد 

شارع) السالوي  عمارة  (11 رقم)

فا2) (30000 القادسية الليدو فا2)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1085/2021.

837I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

ACTIVAL FINANCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca(maroc

ACTIVAL FINANCE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

6 أكتوبر ، الطابق 2 ، حي راسين    - 

20100    الدار البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)31)دجنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»11)زنقة)6)أكتوبر)،)الطابق)2)،)حي)

الدار البيضاء)) ( ( ( (20100 (- ( ( ( راسين)

الطابق) (، (12 »رقم) إلى) املغرب«)

حي) (، السخاوي) زنقة  (، السفلي)

البيضاء))) الدار  ( (20220 (- ليبودروم)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769251.

838I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

GO PLUS TRAVEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca(maroc

GO PLUS TRAVEL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي  رقم 120 

، الطابق السفلي ، مدار الجيروند  ، 

زنقة إفني ، حي الجيروند  - 20500  

الدار البيضاء  املغرب   .

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.256929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 فبراير) (10 املؤرخ في)

»وكالة األسفار«) نشاط الشركة من)

إلى)»نقل البضائع و اإلرساليات«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768959.

839I

عزيز انفوح

societé KASSIMI LARBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

عزيز انفوح

59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52200، 

ارفود املغرب

societé(KASSIMI(LARBI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي قصر اوالد 

علي تزمي  - 52200 ارفود املغرب.

تغيير تسمية الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

11625

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 مار2) (08 املؤرخ في)

 societé« من) الشركة  تسمية 

 SOCIETE« إلى) (»KASSIMI LARBI

.(«(M.A.C EXTRA UNIVERS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)130.

820I

atelier(conseil

NIDO IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

atelier(conseil

 rue 2 hay(el(massara(ain 16/12

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

NIDO IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 261 شارع 

تمارة حي موالي عبد هللا  عين الشق 

- 20270 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

281799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NIDO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER

)اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري

ومختلف) العقارات  شراء) و  بيع 

املنتوجات..

عنوان املقر االجتماعي):)261)شارع)

تمارة حي موالي عبد هللا))عين الشق)-)

20270)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حميد))براق):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() براق  ( حميد) السيد 

ميالنو) (20100 إيطاليا.) ميالنو 

إيطاليا..

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() براق  ( حميد) السيد 

ميالنو إيطاليا.)20100)ميالنو إيطاليا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)756172.

821I

ABDESLAM ANTID

LOCATION S.M.K SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

LOCATION S.M.K SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سرغين جماعة الخنك الرشيدية  - 

52000 الرشيدية  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2021/12533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LOCATION S.M.K SARL

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( سرغين جماعة الخنك الرشيدية)

52000)الرشيدية))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد خطاري اسماعيل)

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

السيد خطاري عبد املنعم))):))500 

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اسماعيل)) خطاري  السيد 

عنوانه)ا()بلوك)06)رقم)1235)تجزئة)

الرشيدية)) (52000  01 العاطي) عين 

املغرب).

املنعم))) عبد  خطاري  السيد 

جماعة) سرغين  قصر  عنوانه)ا()

الخنك))52000)الرشيدية))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املنعم))) عبد  خطاري  السيد 

جماعة) سرغين  قصر  عنوانه)ا()

الخنك))52000)الرشيدية))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)193/2021.

822I

CABINET RSF SARL

 NORD AFRICAINE DE

 TRANSACTION D’IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

 NORD AFRICAINE DE

 TRANSACTION D’IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي فا2 

مكتب رقم 6  الطابق االول رقم 7 

زنقة اسامة ابن زيد  - 30000 فا2  

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15609

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)نونبر)2020)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

الشخ�سى) للحساب  السلع  نقل 

ولحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مار2) (10 بتاريخ) ( بفا2) التجارية 

2021)تحت رقم)1122/2021.

823I

مكتب محاسبة محسين

PALOMA STOCK  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة محسين

اقامة الزموري 2عمارة سعيد رقم 

67 ، 90000، طنجة املغرب

 PALOMA(STOCK  SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
إبراهيم الروداني زنقة السينا عمارة 

بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALOMA STOCK  SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.DROGUERIE GENERALE
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إبراهيم الروداني زنقة السينا عمارة)
بيتهوفن)2)الطابق)3)رقم)82 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوزاهر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوزاهر  محمد  السيد 
 20170 ( السعادة) (125 رقم) (1 أفاق)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بوزاهر  محمد  السيد 
 20170 ( السعادة) (125 رقم) (1 أفاق)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)220122.

822I

FOUZMEDIA

SOCIETE TRANS HORMIAS
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE TRANS HORMIAS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: والد وجيه 
بلوك  Mرقم 706,  - - القنيطرة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32125

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 28)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:
زيادة) )الذي ينص على مايلي:))-)

 720  000.00 الى) ( في قيمة رأسمال)

درهم متبوعة بتقليص في را2 املال)

الى)582 000.00)درهم,

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 236 ليصبح رأسمال الشركة) مايلي:)

الشكل) درهم موزع على  ( ( (000.00

التالي):))))))))))))))))))))+))السيد اليا2)
احمد) زنقة  ب8) القاطن  الحرمة 

لبطاقة ت.و عدد) (13 الشقة) شوقي 

G527729 :  1770)حصة)))))))))))))))))))+)))

ب) القاطن  الحرمة  زكرباء) السيد 

289)البطاقة ت.و عدد) الطيبية رقم)

G612296:  590)حصة،)عدل نتيجة)
القانون) من  (7 و) (6 الفصلين) لدلك 

األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:))
زيادة في قيمة رأسمال))الى)000.00 

720)درهم متبوعة بتقليص في را2)

املال الى)582 000.00)درهم,

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

 236 ليصبح رأسمال الشركة) مايلي:)

الشكل) درهم موزع على  ( ( (000.00

التالي):)))))

القاطن) الحرمة  اليا2  السيد  ( (
 13 الشقة) شوقي  احمد  زنقة  ب8)
 G527729 :  1770(لبطاقة ت.و عدد

حصة)
))السيد زكرباء)الحرمة القاطن ب)
289)البطاقة ت.و عدد) الطيبية رقم)
G612296:  590)حصة،)عدل نتيجة)
القانون) من  (7 و) (6 الفصلين) لدلك 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)1772 .

825I

FOUZMEDIA

GOLDEN AGE COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
GOLDEN AGE COFFEE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
2 الطابق االر�سي عمارة ب اقامة 

البركة 61 - 12000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN AGE COFFEE
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
اقامة) ب  عمارة  االر�سي  الطابق  (2
البركة)61 - 12000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين بلفيغا عنوانه)ا()
 12000  06 حي معمورة بلوك أ رقم)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين بلفيغا عنوانه)ا()
 12000  06 حي معمورة بلوك أ رقم)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مار2)2021)تحت رقم)-.
826I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

STE AGRO SALAH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
 STE AGRO SALAH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
النجارين رقم 59 الطابق 1 

ف.ب.صالح - 23000 بني مالل 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3887
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)02)مار2)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
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الطابق) (59 رقم) النجارين  »زنقة 
مالل) بني  (23000 (- ف.ب.صالح) (1
شارع) (385 »عمارة رقم) إلى) املغرب«)
بني مالل)) (23000 (- ( الثاني) الحسن 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

08)مار2)2021)تحت رقم)82.
827I

ZYS PROMOTION

ZYS PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZYS PROMOTION
 ANGLE BD ABDELMOUMEN

 ET RUE SOUMAYA RES
 SHEHRAZAD 3 ETG 4 N° 20 ،

20000، البيضاء املغرب
ZYS PROMOTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع عبد املومن وزنقة سومية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق 2 رقم 

20 حي النخيل - 20320 البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
292315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZYS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMOTION
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
بجميع) البناء) وعمليات  العقاري 

اشكالها.

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سومية) وزنقة  املومن  عبد  شارع 
 20 رقم) (2 الطابق) (3 اقامة شهرزاد)

حي النخيل)-)20320)البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عابد سعيد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 7 عنوانه)ا() سعيد  عابد  السيد 
شقة) (1 طابق) الشر�سي  احمد  زنقة 

البيضاء) (20330 ب) منيتي  اقامة  (9

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 7 عنوانه)ا() سعيد  عابد  السيد 
شقة) (1 طابق) الشر�سي  احمد  زنقة 

البيضاء) (20300 ب) منيتي  اقامة  (9

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)767828.

828I

CTC CONSULTING

 CENTRE CHIMIE ET

COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CTC CONSULTING

 10RUE(DE(LIBERTE 3EME

 ETG(APPT(N°6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC

 CENTRE CHIMIE ET

COSMETIQUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 20120 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.255621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 2020 يوليوز) (29 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 CENTRE CHIMIE ET املحدودة)

رأسمالها) مبلغ  ( ( (COSMETIQUE

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الطابق) الحرية  شارع  (10 اإلجتماعي)

الدار البيضاء) (20120 -  5 3)الشقة)

املغرب نتيجة ل):)افتراق الشركاء.

و حدد مقر التصفية ب)10)شارع)

 20120 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

بن) ( ( سلطان) محمد  السيد)ة()

مبارك و عنوانه)ا())تجزئة حليوة رقم)
133)زنقة)2)عين السبع الدار البيضاء)

املغرب) البيضاء) الدار  ( (20250

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)10)شارع الحرية)

الطابق)3)الشقة)5)الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)756669.

829I

FIDUCIA-MID

 JN-PROFESSIONNEL SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا2 

ميمالل ميدلت ، 52350، ميدلت 

ميدلت

 JN-PROFESSIONNEL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 182  

تجزئة بوزيان  - 52350 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

JN- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROFESSIONNEL SARL AU

األمن و) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

أشغال التنظيف).

  182 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ميدلت) (52350 (- ( بوزيان) تجزئة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد جالل نور الدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جالل نور الدين عنوانه)ا()

فرنسا)30000)نيم فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جالل نور الدين عنوانه)ا()

فرنسا)30000)نيم فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

03)مار2) بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)66.

850I
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MERY JEWELRY

 MERY - ميري جيولري
JEWELRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MERY JEWELRY

122 زنقة محمد سميحة الطابق 6 

الشقة 35 درب عمر ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 MERY JEWELRY - ميري جيولري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 122 زنقة 

محمد سميحة الشقة 35 الطابق 

الساد2 درب عمر الدارالبيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ميري) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MERY JEWELRY(-(جيولري

بيع،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املجوهرات) وتصدير  استيراد  شراء،)

الثمينة الذهب الفضة...

تصنيع املجوهرات.
عنوان املقر االجتماعي):)122)زنقة)

الطابق) (35 الشقة) سميحة  محمد 

(- الدارالبيضاء) عمر  درب  الساد2 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم بدال):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بدال  مريم  السيدة 
 21 الرقم) (17 زنقة) (1 تجزئة صقلية)
الطابق)1)الحي الحسني)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بدال  مريم  السيدة 
 21 الرقم) (17 زنقة) (1 تجزئة صقلية)
الطابق)1)الحي الحسني)20000)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769292.

851I

MOHAMED SAFRIOUI

BYOL COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
BYOL COSMETICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  131 شارع 

أنفا الطابق 6 شقة رقم 26  - 
20000   الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

291565
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BYOL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.COSMETICS

غرض الشركة بإيجاز):))استيراد و)

تصدير املواد التجميلية

نصف) و  بالجملة  بيع  و  شراء) (-

للمواد) بالتقسيط  و  الجملة 

التجميلية و شبه التجميلية

املعدات) تصدير  و  استيراد  (-

التجميلية..

 131 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع أنفا الطابق)6)شقة رقم)26))-)

20000)))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (60 ( (: زيدان) السيدة هناء)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة))بتسام وهبي):))60)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زيدان  هناء) السيدة 
باريس)) ( (75009 ( زنقة كومارتين) (62

فرنسا.

السيدة))بتسام وهبي عنوانه)ا()6 

ممر كاستون باشالر))75012))باريس)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 62 السيدة هناء)زيدان عنوانه)ا()
زنقة كومارتين))75009))باريس))فرنسا

السيدة))بتسام وهبي عنوانه)ا()6 

ممر كاستون باشالر))75012))باريس))

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

852I

مكتب توثيق

ECR INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب توثيق

اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 

شارع محمد الخامس و زنقة محمد 

البقال جليز مراكش ، 20000، 

مراكش املغرب

ECR INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي عبد هللا، إقامة تاماريس 

ب، الطابق األول شقة 1 مراكش 

20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32765

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 شتنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()اللة مريم))مفتي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (625

5.000)حصة لفائدة))السيد))ة()اللة)

مريم مفتي بتاريخ)25)شتنبر)2020.

ر�سى) محمد  )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (1.909 الوارزازي)

من أصل)5.000)حصة لفائدة))السيد)

 25 )ة()محمد ر�سى الوارزازي بتاريخ)

شتنبر)2020.

تفويت السيد))ة()سلمى الوارزازي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.233

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

شتنبر) (25 بتاريخ) الوارزازي  سلمى 

.2020

تفويت السيد))ة()غالية الوارزازي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.233

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

شتنبر) (25 بتاريخ) الوارزازي  غالية 

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)2072.

853I
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مكتب توثيق

 VIE NOUVELLE DE

 CONSTRUCTION ET GENIE

CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب توثيق

اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 

شارع محمد الخامس و زنقة محمد 

البقال جليز مراكش ، 20000، 

مراكش املغرب

 VIE NOUVELLE DE

 CONSTRUCTION ET GENIE

CIVIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

إقامات بيتي الطابق األول  رقم 225 

العزوزية 20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15309

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 شتنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد) )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (8.160 الوارزازي)

لفائدة)) حصة  (10.000 أصل) من 

بتاريخ) الوارزازي  ( محمد) )ة() السيد)

25)شتنبر)2020.
فاطمة جناوي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.160

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000

شتنبر) (25 بتاريخ) جناوي  ( فاطمة)

.2020
زهير الوارزازي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (680

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
شتنبر) (25 بتاريخ) الوارزازي  زهير 

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)1637.

852I

FIDAY SARL

BOUTAMKRANT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDAY SARL

53 شارع محمد الخامس القصبة 

ابن احمد ، 26050، ابن احمد 

املغرب

 BOUTAMKRANT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 112 زنقة 

عمر ابن الخطاب  - 26050 ابن 

احمد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUTAMKRANT SARL AU

)االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

 112 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زنقة عمر ابن الخطاب))-)26050)ابن)

احمد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 30.000 ( (: السيد بورا2 احمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() احمد  بورا2  السيد 

تجزءة الرمل رقم)25)تراست))86355 

انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() احمد  بورا2  السيد 

تجزءة الرمل رقم)25)تراست))86355 

انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببن احمد))بتاريخ)03)مار2)

2021)تحت رقم)11.

855I

إئتمانية برامي

SRIBA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئتمانية برامي

شارع محمد الخامس عمارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 23150، ابن 

جرير املغرب

SRIBA CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي إفريقيا 

رقم 2 زنقة 2 ابن جرير املغرب - 

23150 ابن جرير  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.239

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 فبراير) (03 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SRIBA الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ رأسمالها) ( (CONSTRUCTION

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

 2 زنقة) (2 اإلجتماعي حي إفريقيا رقم)

ابن جرير املغرب)-)23150)ابن جرير))

املغرب نتيجة ل):)عدم بلوغ األهداف)

املسطرة.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

جرير) ابن  (2 زنقة) (2 رقم) إفريقيا 

املغرب)-)23150)ابن جرير))املغرب.)

و عين:

و) نجية  ( ( سريبة) السيد)ة()

 90 ب رقم) (2 حي املسيرة) عنوانه)ا()

املغرب) مراكش  ( (20120 مراكش)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)68.

856I

COMPTASIG

MONI CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

COMPTASIG

حي  السالم بلوك 12 رقم 2 سيدي 

سليمان ، 12200، سيدي سليمان 

املغرب

MONI CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 188 حي  

الوفاء سيدي سليمان 12200 

سيدي سليمان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1179

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 نونبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بنعي�سى) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (200 بلحناتي)

)ة() السيد) ( 200)حصة لفائدة) أصل)

 25 الخومري بتاريخ) الزهراء) ( فاطمة)

نونبر)2020.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

02)مار2)2021)تحت رقم)59.

857I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 LA STATION DE PILOTAGE

DU PORT DE CASABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN

 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

 LA STATION DE PILOTAGE DU

PORT DE CASABLANCA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
زنقة العريبي الجياللي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  193331

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 دجنبر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد) )ة() السيد) تفويت 

الشرقاوي)798)حصة اجتماعية من)

السيد) ( 11.250)حصة لفائدة) أصل)

29)دجنبر) )ة()حسن هبة هللا بتاريخ)

.2020

اوديب) محمد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020

االله) عبد  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (802 بنتفريت)

السيد) ( 11.250)حصة لفائدة) أصل)

29)دجنبر) )ة()حسن هبة هللا بتاريخ)

.2020

السني) مختار  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (802
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250
دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020
متشاح) حماد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (802
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250
دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020
تفويت السيد))ة()ابراهيم))واعزيز)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (802
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250
دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020
)ة()عبد هللا بوزيد) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (802
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250
دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020
بن) يوسف  )ة() السيد) تفويت 
غانم غربي)802)حصة اجتماعية من)
السيد) ( 11.250)حصة لفائدة) أصل)
29)دجنبر) )ة()حسن هبة هللا بتاريخ)

.2020
خالد) هاشم  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (802
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250
دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020
معزوز) رشيد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (802
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250
دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020
أشرقي) كريم  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (802
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250
دجنبر) (29 بتاريخ) هللا  هبة  حسن 

.2020
محمد) )ة() السيد) تفويت 
الشرقاوي)798)حصة اجتماعية من)
السيد) ( 11.250)حصة لفائدة) أصل)
دجنبر) (29 بتاريخ) هانم  محمد  )ة()

.2020

اوديب) محمد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

االله) عبد  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (802 بنتفريت)

السيد) ( 11.250)حصة لفائدة) أصل)

دجنبر) (29 بتاريخ) هانم  محمد  )ة()

.2020

السني) مختار  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

القادر) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (802 التوزاني)

السيد) ( 11.250)حصة لفائدة) أصل)

دجنبر) (29 بتاريخ) هانم  محمد  )ة()

.2020

متشاح) حماد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

تفويت السيد))ة()ابراهيم))واعزيز)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

)ة()عبد هللا بوزيد) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

تفويت السيد))ة()يوسف بن غانم)

غربي)802)حصة اجتماعية من أصل)

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

خالد) هاشم  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

معزوز) رشيد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

أشرقي) كريم  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (802

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (11.250

محمد هانم بتاريخ)29)دجنبر)2020.

القادر) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (802 التوزاني)

السيد) ( 11.250)حصة لفائدة) أصل)

29)دجنبر) )ة()حسن هبة هللا بتاريخ)

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768772.

858I

MARGEST SARL AU

EMDA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARGEST SARL AU

272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

EMDA CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

بالطابق السفلي رقم 88 تجزئة عين 

السنة 3 املحاميد الجنوبي  مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EMDA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION
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اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

88)تجزئة عين) بالطابق السفلي رقم)

السنة)3)املحاميد الجنوبي))مراكش)-)

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) املنزل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  املنزل  السيد 

مراكش)))))))))))))) سيبع  (29 الحمام) درب 

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  املنزل  السيد 

مراكش) سيبع  (29 الحمام) درب 

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121235.

859I

CCJF

STAR HOLDING
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

STAR HOLDING »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 92، شارع 

املقاومة - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.286009

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 يونيو) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قبول استقالة السيد عبد اللطيف)

من مهامه كمتصرف

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد الهاشمي بوتكراي ملدة)

ثالثة))3()سنوات أي إلى حين انعقاد)

الجمع العام العادي املدعو للبث في)

حسابات سنة)2022

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مجلس اإلدارة املنعقد في نفس اليوم)

قرر تعيين السيد الهاشمي بوتكراي في)

مهام رئيس مجلس اإلدارة ملدة وكالته)

متصرفا،)بعد قبول استقالة الرئيس)

السابق السيد حسن بوتكراي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة متصرف

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين متصرف جديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768150.

860I

CCJF

BEST MILK
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

BEST MILK »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

اإلدري�سي، الحي الصناعي - - مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22185

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 نونبر) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ممثل) بنهيدة  فؤاد  السيد  تعيين 

في) (، (LAITIERE INVEST SA لشركة)

 BEST MILK SA(مجلس إدارة شركة

الرحمان) السيد عبد  ليحل محل  (،

ترابي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير ممثل الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)119092.

861I

CCJF

 La Nord Africaine des

  Aliments de Bétails
باختصار

AFRICALIM 

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 La(Nord(Africaine(des(Aliments

   AFRICALIM باختصار  de(Bétails

شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 92، شارع 

املقاومة،  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»92،)شارع املقاومة،))-)20000)الدار)

إقامة األمل،) (« إلى) املغرب«) البيضاء)

(،21 عمارة) (،6 مجموعة) (،3 الجزء)

 20000  -  2 رقم) املكتب  (،11 محل)

الدار البيضاء،))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767253.

862I

UNION BEST SOLUTIONS

BASSATINE BELVEDERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

BASSATINE BELVEDERE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أبواب 

جليز متجر رقم o-2 و O-5 الطابق 

السفلي حانوت البقال اكيود - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASSATINE BELVEDERE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخبزة،حلويات وقاعة شاي.

أبواب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (O-5 و) (o-2 جليز متجر رقم)

(- اكيود) البقال  حانوت  السفلي 

20000)مراكش املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ياسين التركوزي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: التركوزي) ياسين  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين التركوزي عنوانه)ا()
مسيرة)1)عملية تانسيفت)2)عمارة ج)

شقة)3  20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين التركوزي عنوانه)ا()
مسيرة)1)عملية تانسيفت)2)عمارة ج)

شقة)3  20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121261.
863I

EL KHADIRI ELEC

STE EL KHADIRI ELEC  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL KHADIRI ELEC
 SETTAT ، 26000، SETTAT

MAROC
  STE EL KHADIRI ELEC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
عالل بن عبد هللا ،الزنقة 7 الرقم 2 
السماعلة - 26000 سطات  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ( ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EL KHADIRI ELEC

ا اشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الكهرباء)العامة.

شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 2 7)الرقم) عالل بن عبد هللا)،الزنقة)

السماعلة)-)26000)سطات))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( الخديري) االله  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الخديري) االله  عبد  السيد 

اراك) (6 الرقم) (528 الزنقة) عنوانه)ا()

بواركان)80020)اكادير))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخديري) االله  عبد  السيد 

اراك) (6 الرقم) (528 الزنقة) عنوانه)ا()

بواركان)80020)اكادير))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسطات))بتاريخ)31)دجنبر)

2020)تحت رقم)1226/20.

862I

HK CONSULTING

 STOCK DRIM
DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca(MAROC

 STOCK DRIM DISTRIBUTION

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

20030 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

292319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مار2) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STOCK DRIM DISTRIBUTION

. SARL AU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء) ( الصيانة،) ولوازم  منتجات 

وإعادة بيع أي مواد أو سلع أو منتجات))

تمثيل جميع العالمات) من أي نوع،)

األجنبية) أو  الوطنية  التجارية 

الوطنية) التجارة  إلى  باإلضافة 

جميع) وتوزيع  وشحن  والدولية 

املنتجات أو السلع أو املواد،)استيراد)

املعامالت) جميع  وعموما  وتصدير،)

أو) الصناعية  أو  التجارية  أو  الفنية 

املالية أو املنقولة أو العقارية التي قد)

غير) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بهدف الشركة أو التي تساهم)

في توسيعها أو تطويرها..

 26 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق)2)شقة)6 - 

20030)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فرحان شعيب) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فرحان شعيب  السيد 
إقامة مدينتي عمارة)2)رقم)36)شطر)
الدار) (20620 البرنو�سي) سيدي  (9

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فرحان شعيب  السيد 
إقامة مدينتي عمارة)2)رقم)36)شطر)
الدار) (20620 البرنو�سي) سيدي  (9

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)769862.

865I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

A.O.Z TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN
 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
A.O.Z TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي 

السدري مجموعة 5 زنقة 76 سيدي 
عثمان - 20700 الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.377621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)يناير)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
(- استيراد و توزيع األجهزة الطبية)

التجارة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مار2)2021)تحت رقم)768773.

866I

fiduciaireborjcompta

كولدن ماني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC

كولدن ماني شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 98 تير 

زنقة فا2 الحي الصناعي - 80000 

أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20089

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 06)مار2) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( الشريك الوحيد كولدن ماني)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

زنقة) تير  (98 رقم) اإلجتماعي  مقرها 

فا2 الحي الصناعي)-)80000)أكادير)

املغرب نتيجة ل):)أسباب إقتصادية.

 98 و حدد مقر التصفية ب رقم)

تير زنقة فا2 الحي الصناعي)-)80000 

أكادير املغرب.)

و عين:

و) شبوكي  ( مصطفى) السيد)ة()

فا2) زنقة  تير  (98 رقم) عنوانه)ا()

80000)أكادير املغرب) الحي الصناعي)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (12 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98701.

867I

AG.FIDUCIAIRE

شركة التلفيف للمغرب الشرقي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG(N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC
شركة التلفيف للمغرب الشرقي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

 I/116 - الصناعي البستان 3 تجزءة
60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12121
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراير) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حليمة صادق) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.500
3.000)حصة لفائدة))السيد))ة()ليلى)

طويل بتاريخ)25)فبراير)2021.
حليمة صادق) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (3.000

فاءزة طويل بتاريخ)25)فبراير)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مار2) (09 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)828.

868I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE BMAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE BMAL TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 تجزئة 

بشرى الزيتون - 50000 مكنا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BMAL TRAVAUX

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة للبناء)-)التجارة)-)كراء)آليات)

األشغال العمومية.

عنوان املقر االجتماعي):)10)تجزئة)

مكنا2) (50000 (- الزيتون) بشرى 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الغني) عبد  العماري  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الغني) عبد  العماري  السيد 

قصر قصية موالي احمد) عنوانه)ا()

الدهبي)52250)الريصاني املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الغني) عبد  العماري  السيد 

قصر قصية موالي احمد) عنوانه)ا()

الدهبي)52250)الريصاني املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (09 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1255.

869I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE IMEX MONSSIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE IMEX MONSSIF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

زنقة 10 بلوك ب حي الياسمين  - 

51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE IMEX MONSSIF

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة للبناء)-)النجارة.

 15 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ( الياسمين) حي  بلوك ب  (10 زنقة)

51000)الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: السيد بدري زهير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: لبطاوري حفيظ) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدري زهير عنوانه)ا()تجزئة)
وهيبي زنقة)1)رقم)2 51000)الحاجب)

املغرب.

السيد لبطاوري حفيظ عنوانه)ا()

 BIRKESDORFER STR 53/52353

  R F A 00000 BIRKESDORFER

املانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدري زهير عنوانه)ا()تجزئة)
وهيبي زنقة)1)رقم)2 51000)الحاجب)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( التجارية بمكنا2)

2021)تحت رقم)1282.

870I

STE FURAMIC SARL

 STE YANOS TRAVAUX 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 YANOS TRAVAUX SARL

A/U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 151 

تجزئة العودي طريق تازة الطابق 1 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YANOS TRAVAUX SARL A/U
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)بصفة عامة).
 151 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة العودي طريق تازة الطابق)1 - 

60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ياسين) صالحي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ياسين  صالحي  السيد 
دوار اوالد عال سيدي بوهرية)60000 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ياسين  صالحي  السيد 
أ18  زنقة  السالم  تجزئة  ملحلة  ظهر 

رقم)36 60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار2) (09 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)826.

871I

GMGF

 »STE »PLACEMED
SARL / AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشير االبراهيمي اقامة الشرف 

ج3 الطابق الرابع شقة رقم 12 ، 
MAROC 20500، الدار البيضاء
 STE »PLACEMED« SARL / AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

الساحة حي املستشفيات - 20360 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

292295

 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»PLACEMED«(SARL(/(AU

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد واملنتجات الطبية املستهلكة.

زنقة) (11 (: عنوان املقر االجتماعي)

 20360 (- الساحة حي املستشفيات)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بناني وفاء):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() وفاء) بناني  السيدة 

 123 رقم) (2 زنقة) ادريس  موالي 

البيضاء) الدار  (20150 كاليفورنيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() وفاء) بناني  السيدة 

 123 رقم) (2 زنقة) ادريس  موالي 

البيضاء) الدار  (20150 كاليفورنيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767817.  

872I

إيكوجيف

بيست راك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إيكوجيف

شارع سيدي بوزيد نجمة الجنوب 

1 بلوك د الشقة رقم 15 ، 22020، 

الجديدة املغرب

بيست راك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ولي 

العهد شارع الحسن األول الرقم 

167 - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2020 يوليوز) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بيست) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

راك.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين للغير.

ولي) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العهد شارع الحسن األول الرقم)167 

- 70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: رشيد) خالص  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رشيد  خالص  السيد 

دوار الطيور جماعة الغربية))15000 

الزمامرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() رشيد  خالص  السيد 

دوار الطيور جماعة الغربية))15000 

الزمامرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22)يوليوز)

2020)تحت رقم)1958/19.

873I

ADVOLIS

PAUSE A PARIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

PAUSE A PARIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

سكني كوراليا رقم 7 متجر رقم 5 

، الطابق األر�سي  - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PAUSE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.A PARIS

غرض الشركة بإيجاز):))مقهى،

-)مشغل مخبز)،)معجنات)،

والجملة) التجزئة  بيع  متجر  (-

لألطعمة،

-)تقديم الطعام،

-)خدمات الطهي)،

-)توصيل األطباق واملشروبات)،

-)تنظيم ورش العمل)،

منتج) أو  مخبز  أي  تسويق  (-

معجنات حرفي أو صناعي)،

-)إدارة املخابز واملعجنات.

مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5 رقم) متجر  (7 رقم) كوراليا  سكني 

وجدة) (60000 (- ( األر�سي) الطابق  (،

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( الغزواني) احسان  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الغزواني)) احسان  السيدة 

تجزئة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا()

 13 الوحدة زنقة أنس بن مالك رقم)

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الغزواني) احسان  السيدة 

تجزئة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا()

 13 الوحدة زنقة أنس بن مالك رقم)

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (03 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)770.

872I

universal(gestion

LA CRAPULE STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

universal(gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7 جليز مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب

LA CRAPULE STUDIO  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة إبن 

عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز  - 

20000 مراكش    املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) 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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CRAPULE STUDIO

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات في السمعي البصري)

وكالة إشهارية.

عنوان املقر االجتماعي):)إقامة إبن)

(- ( كليز) (7 عطية الطابق الثاني رقم)

20000)مراكش))))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: سامي) حوسون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حوسون سامي عنوانه)ا())

نونبر) (18 نفيس املبنى أ مكرر شارع)

20000))مراكش)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حوسون سامي عنوانه)ا())

نونبر) (18 نفيس املبنى أ مكرر شارع)

20000)مراكش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)120537.

875I

universal(gestion

CAFE AMARYLLIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal(gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7 جليز مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب

CAFE AMARYLLIS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رايان 

مبنى ج محل 1 الطابق السفلي  

كدية العبيد دوار الفران  - 20000 

مراكش     املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02

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) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. AMARYLLIS

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املقاهي).

رايان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مبنى ج محل)1)الطابق السفلي))كدية)

العبيد دوار الفران))-)20000)مراكش)))))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بريكو ادريس))):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا())) ( ادريس) بريكو  السيد 

 20000   128 رقم) الحمرا  تجزئة 

مراكش)))))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا())) ( ادريس) بريكو  ( السيد)

 20000   128 رقم) الحمرا  تجزئة 

مراكش)))))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121112.

876I

universal(gestion

SOCIETE GESUR BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب
  SOCIETE GESUR BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  إقامة إبن 
عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز - 

20000    مراكش  املغرب  
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE GESUR BUILDING
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)

أعمال البناء)و أعمال متنوعة))

كراء)أليات البناء).

إقامة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

7)كليز) إبن عطية الطابق الثاني رقم)

- 20000))))مراكش))املغرب)).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يوسف) أملي  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا())) ( أملي يوسف) ( ( السيد)

  877 رقم) هللا  معطى  اسكجور 

20000)مراكش))املغرب)).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا())) ( أملي يوسف) ( ( السيد)

  877 رقم) هللا  معطى  اسكجور 

20000)مراكش املغرب))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121083.

877I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

فوسكارد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH

 GUENNOUN(CITE(SALAM ،

80000، AGADIR(MAROC

فوسكارد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي  رقم 

29 زنقة 398 حي الخيام اكادير  - 

80000 اكادير   املغرب .

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 فبراير) (16 املؤرخ في)

(« »أشغال البناء) نشاط الشركة من)

إلى)»)األمن والحراسة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار2) (10 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)98671.

879I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/07
حساب رقم : 3187

الطرف األول):
بطاقة) رقم  بومالك،) حمو 
التعريف الوطنية):)A121390)مغربي)

الجنسية.
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  بومالك،) هللا  عبد 
التعريف الوطنية):)A203582)مغربي)

الجنسية.
 MD DE PIECES(:(األصل التجاري

DETACHES
5)مكرر،)شارع) :)الرباط،) العنوان)

املغرب العربي،)عمارة ب.
رقم السجل التجاري):)52220.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

128 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 15/2021

حساب رقم : 271

الطرف االول):)
لحنين عادل)

(: رقم البطاقة التعريف الوطنية)
.AD67992

مغربية الجنسية.
شركة) (: الثاني) الطرف 
 ALMOSTAOUCEF TEMARA

.SARL AU
د) بلوك  (72 (: االجتماعي) مقرها 

مسيرة)2)تمارة.
مسيرها االجتماعي):)لحنين عادل.

االصل التجاري):)صيدلية.
 2 مسيرة) د  بلوك  (72 (: العنوان)

تمارة..
رقم السجل التجاري):)76892.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

15)يوما من صدور) بالرباط الى غاية)

االعالن الثاني.

اإلعالن األول
رئيس مصلحة السجل التجاري

3 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 11/2021

حساب رقم : 3292

 BOUGHAZ(الطرف األول):)شركة

MEUBLES

ممثلها القانوني):)سعيد لعوي�سي

(: رقم البطاقة التعريف الوطنية)

BE26229)مغربي الجنسية

شركة) (: الثاني) الطرف 

 KHADAMAT BOURGOGNE

ممثلها القانوني):)حنان الحنفي

(: رقم البطاقة التعريف الوطنية)

M508226)مغربي الجنسية

 MD DE (: التجاري) األصل 

العكاري) حي  (: العنوان) (،MEUBLES

عبد) بن  محمد  سيدي  شارع  (75

(: التجاري) السجل  رقم  الرباط  هللا 

.52223

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

4 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم 2021/12

حساب رقم 3301

أحالم الهيري) (- (1 (: الطرف األول)

(: الوطنية) التعريف  بطاقة  رقم 

J255165)مغربية الجنسية،

بطاقة) رقم  مساعف  زينات  (- (2

 AA89556 (: الوطنية) التعريف 

مغربية الجنسية.

بطاقة)) رقم  مساعف  ليلى  (- (3

 AA89557 (: الوطنية) التعريف 

مغربية الجنسية.

فتيحة أكور رقم) (: الطرف الثاني)

 A226189 بطاقة التعريف الوطنية)

مغربية الجنسية.

عزيز بومالك رقم بطاقة التعريف)

مغربي) (A226189 (: الوطنية)

الجنسية.

األصل التجاري):)فندق.

 MEUBLE (: التجاري) االسم 

.PARISIEN

 3 حسان) الرباط  (: العنوان)

(: التجاري) السجل  رقم  طبرق  زنقة 

.111798-111796-92766

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

11 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 10/2020

حساب رقم : 2293

املر�سي) محمد  (: األول) الطرف 

(: الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

A567292،)مغربي الجنسية.

 AMDIZI شركة) (: الثاني) الطرف 
االمديزي) القانوني  مسيرها  (،CAFE

التعريف) البطاقة  رقم  الكبير،)

مغربي) (،A300020 (: الوطنية)

الجنسية.

األصل التجاري):)مقهى.
الرباط مجموعة زيتون) (: العنوان)

11)تقدم الرباط.

رقم السجل التجاري):)100966.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

يوما) إلى غاية خمسة عشر  بالرباط 

من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

21 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
2021 / V / 08  ملف البيع عدد

حساب عدد 2953

نص االشهار

بمكتب) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
صدوق) السو�سي  محمد  االستاذ 

 2021 11)فبراير) املوثق بفا2 بتاريخ)

واملسجل بتاريخ)15)فبراير)2021.

 H20591 :)لطيفة بنجلون) البائع)

الدالية) تجزئة رياض  (39 بـ) الساكن 

الشقة)3)شارع ابن الخطيب فا2.

C175820(املشتري):)أحمد الكوهن 
الساكن بـ)12)زنقة البوعنانية مجمع)

السالم طريق صفرو فا2.
بيع أصل تجاري لألصل التجاري)

عدد)81230.
الكائن بـ)23)شارع محمد السالوي)

فا2.

بثمن قدره):)500.000)درهم.

 وتقبل التعرضات داخل أجل خمسة

الثانية) النشرة  تاريخ  يوما من  عشر 

بالجريدة الرسمية.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

14 مكرر

املحكمة التجارية بفا2

05/V/2021 ملف البيع عدد

حساب رقم : 2857

نبيل) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

يناير) (12 بوعياد املوثق بفا2 بتاريخ)

واملسجل (2021 يناير) (29 و) (2021

 II.  -  إعالنات قضائية
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 STE باع) ( (2021 يناير) (29 بتاريخ) (
عبد) من  ممثلة  (CHOUKA RC
 C633712  55769 املريبطي) املنعم 
 STE CHOUKA  RC 55769(الساكن
 C313792 الهوي) احمد  للمشتري 
شارع) االجاص  زنقة  (25 الساكن)
األصل) بيع  بفا2  النرجس  النماء)
التجاري عدد)55769)الكائن بتجزئة)
الطابق) (2P7 األمل) شارع  الوفاء)

األر�سي فا2 بثمن قدره):)620000.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بفا2
06/V/2021 ملف البيع عدد

حساب رقم : 2866
محمد) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
هشام حمام�سي،)املوثق بفا2 بتاريخ)
بتاريخ واملسجل  (2020 سبتمبر) (25 
خلدوني) البائع  (2020 أكتوبر) (19  
فا2) الساكن  (C2161 شكيب)
بورمانة م.ج.)22)زنقة عبا2 السبتي)
 C799883 املشتري آيت داود خالد)
الساكن فا2،)7)زنقة جواد الصقلي)
عدد) التجاري  األصل  بيع  (22 رقم)
الكائن بفا2 طريق صفرو،) (37768
تجزئة النرجس،)شارع القيروان،)رقم)

21)بثمن قدره):)120000.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بفا2
07/V/2021 ملف البيع عدد

حساب رقم : 2869
وفاء) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ بفا2  املوثقة   جقاوة،)
واملسجل بتاريخ (2020 ديسمبر) (16  

 STE البائع) (2020 ديسمبر) (17

ممثلة من ياسين الوردي) (CAVILLA

 RC فا2) الساكن  (CD 312292

58011STE CAVILLA)املشتري محمد)

الساكن رقم) (C396961 الخرشا�سي)

الطالعة) اسماعيل  موالي  درب  (12

عدد) التجاري  بيعلألصل  الصغرى 

القطعة رقم) (1 الكائن برقم) (58011

طريق) الحديقة  األندلس  إقامة  (1

مكنا2 فا2 بثمن قدره)200000.

أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطرة التصفية القضائية

 في حق شركة ايلكوترام

عدد : 07

إشعار

16)الصادر  بمقت�سى الحكم عدد)

بامللف عدد) (2021 فبراير) (11 بتاريخ)

املحكمة) لدى  (2021/8318/01

الذي ق�سى) التجارية بالدار البيضاء)

بفتح مسطرة التصفية القضائية في)

السجل  ذات  ايلكوترام  شركة  حق 

والكائن مقرها) التجاري رقم 22035)

الطيور،) زنقة  (18 الرقم) االجتماعي 

الغناء)ليرميطاج بولو،)الدار البيضاء.

جالبي) امين  محمد  السيد  وعين 

قاضيا منتدبا والسيد املهدي سالم)

قاضيا منتدبا نائبا عنه.

الرايس) املجيد  عبد  والسيد 

سنديكا مكتبه)261)شارع عبد املومن)

إقامة األمل)1،)الطابق)3،)الشقة)7،)

الدار البيضاء.

الدائنيين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  االجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنيين القاطنين خارج اململكة)

 719 و) (582 للمواد) طبقا   املغربية 

و)720)من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

4

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطرة التصفية القضائية في 

حق شركة دينكو

عدد 6

إشعار
الصادر) (3 رقم) الحكم  بمقت�سى 

رقم) بامللف  (2021 يناير) (7 بتاريخ)

املحكمة) لدى  (2020/8303/160

الذي ق�سى) التجارية بالدار البيضاء)

القضائية) التصفية  مسطرة  بفتح 

السجل) ذات  دينكو  شركة  حق  في 

والكائن مقرها) (76985 التجاري رقم)

االقحوان،) زنقة  (39 االجتماعي)

وعين) البيضاء) الدار  بوسيجور،)

السيد انس ابوخصيب قاضيا منتدبا)

قاضيا) جالبي  أمين  محمد  والسيد 

منتدبا نائبا عنه.

والسيد محمد العمراوي سنديكا)

املقاوالت) صعوبة  مصلحة  مكتبه 

لدى املحكمة التجارية الدار البيضاء.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

و719  (582 للمواد) طبقا  املغربية 

و720)من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

34

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 
رمال الرمل االخضر

إشعار
27)الصادر) بمقت�سى الحكم رقم)

بامللف رقم) (2021 فبراير) (18 بتاريخ)

املحكمة) لدى  (2021/8315/22

الذي ق�سى) التجارية بالدار البيضاء)

بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)
السجل) ذات  االخضر  الرمل  رمال 

التجاري رقم)183729)والكائن مقرها)
االجتماعي)29)زنقة محمد عبده،)حي)

وعين السيد) الدار البيضاء) النخيل،)

الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا) عبد 

والسيد املهدي سالم قاضيا منتدبا)

نائبا عنه.

االمالي) الرحمان  عبد  والسيد 

محمد) شارع  (625 مكتبه) سنديكا 

الخامس،)الدار البيضاء.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

و719  (582 للمواد) طبقا  املغربية 

و720)من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

35

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية ولتصفية القضائية

فتح مسطرة االنقاد في حق شركة 

ميدوسيان عدد 9

اشعار
الصادر) (9 رقم) الحكم  بمقت�سى 

بامللف رقم) (2021 فبراير) (18 بتاريخ)

املحكمة) لدى  (2021/8315/20

الذي ق�سى) التجارية بالدار البيضاء)

بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)
التجاري) السجل  ذات  ميدوسيان 
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مقرها) والكائن  (178209 رقم)
الدرحي) شجرة  زنقة  (5 االجتماعي)
السيد) وعين  البيضاء) الدار  النخيل 
الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا) عبد 
والسيد املهدي سالم قاضيا منتدبا)

نائبا عنه.
االمالي) الرحمان  عبد  والسيد 
محمد) شارع  (625 مكتبه) سنديكا 

الخامس الدار البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليع 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
مع) الرسمية  بالجريدة  االشعار  هذا 
بالنسبة) بشهرين  االجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)
719 و) (582 للمواد) طبقا   املغربية 

و)720)من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

36

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130058
حساب رقم : 12293

عقد تقدمة
الحاملة) جدي  ماجدة  السيدة 
 BJ 388120 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفتها 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء)تحت رقم)207962)وبصفتها)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

SAFO MEDIC)خصائصها كالتالي):
تم تصريح على مايلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
ذات) شركة  (SAFO MEDIC لشركة)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
حي) (5 زنقة) (2 ب) االجتماعي  مقرها 
عادل الحي املحمدي،)الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)

النهائي لهذه) اإلنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)
الحي) عادل  حي  (5 زنقة) (2 البيضاء)
املحمدي واملسجل بالسجل التجاري)

بالدار البيضاء)تحت رقم)207962

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى)

107 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130066

حساب رقم 12580
تفويت األصل التجاري

الحامل) عبود  عي�سى  السيد  من 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بوشعيب) السيد  إلى  (BE 102031

التعريف) العسكري الحامل لبطاقة 

.MA 2229(الوطنية رقم

العسكري،) الرحيم  عبد  السد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.MA 52006(رقم

الحامل) الزهيري،) خالد  السيد 

 MA التعريف الوطنية رقم) لبطاقة 

.35357

هو) الذي  التجاري  االصل 

مخصص لبيع الفطائر الكائن بالدار)
 5 زاوية الحزام الكبير زنقة) البيضاء)
حي عمر بن الخطاب الذي) (،36 رقم)

بالسجل) مسجل  البائع  بخصوصه 

التجاري التحليلي باملحكمة التجارية)

تحت رقم):)188778.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  بمكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى 

108 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130072

الرمز البريدي 12688

عقد تقدمة
الحاملة) الصنهاجي  منى  السيدة 

 BE رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

البيضاء) بالدار  الساكنة  (262262

12،)تجزئة شريفة شركة) كاليفورنيا)

 PHARMACIE MOUNA SNHAJI

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد،)رأسمالها)2.525.000 

درهم الكائن مقرها بالدار البيضاء،)

بوشنتوف) (1 زنقة) (،9 درب امليتر رقم)

 L’apporteuse(قامت املوفرة للتقدمة

الفصل) مقتضيات  إطار  في  بتقدمة 

161)األول للمدونة العامة للضرائب)

عناصر) مجموع  بتقدمة  املتعلق 

واملطلوبات) )األصول() املوجودات)

الشركة) لفائدة  ملقاولتها  )الخصوم()

شركة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

  PHARMACIE MOUNA SENHAJI

في طور التكوين التي قررت أن تنشئها)

لهذا الغرض تحت جميع الضمانات)

املكونة) العناصر  بجميع  القانونية 

العالمة) فيه  بما  التجاري  لألصل 

 pharmacie(التجارية صيدلية املنارة

التجاري) األصل  إن  (menara

البيضاء،) بالدار  مستغل  للصيدلية 

درب امليتر رقم)9،)زنقة)1)بوشنتوف.

التجاري) األصل  هذا  سبيل  على 

طرف) من  القيد  تم  للصيدلية،)

بالسجل) الصنهاجي  منى  السيدة 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

305.298)من السجل التحليلي.

بكتابة) التعرضات  تلقي  سيتم 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)

عشر) خمسة  اجل  داخل  البيضاء)

يوما))15()على أبعد تقدير بعد النشر)

الثاني.

النشرة األولى 

109 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130072

حساب رقم : 12689

عقد تقدمة
الحامل) حاتم،) ياسين  السيد 

 BE801511 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)220306)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

األمان«) حي  »صيدلية  الشركة)

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

ذات) شركة  األمان«) حي  »صيدلية 

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقرها االجتماعي ب):)تجزئة األمان)2،)

رقم)261)أمل الغالم،)الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

 2 تجزئة األمان) (: ب) بالدار البيضاء)

رقم)261،)أهل الغالم،)الدار البيضاء.)

بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء)تحت رقم)220306.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى 
رئيس كتابة الضبط

110 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130090

حساب رقم 12816
بيع أصل تجاري

القا�سي،) محمد  السيد  باع 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

بيفالن) السيد  لفائدة  (،BK22107

حسن،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

عبارة) التجاري  األصل  (،EB21622

الكائنة بالدار البيضاء،) عن مخبزة،)

 156 الرقم) (،33 الزنقة) املدون  بين 

رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.222328

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

111 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130096

حساب رقم 12876
تفويت أصل تجاري

تفويت من السيد محمد املومو،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
ملياء) السيدة  إلى  (B89652 رقم)

لبطاقة) الحاملة  االدري�سي،) الجناتي 

(،CD182056(التعريف الوطنية رقم

الذي هو مخصص) التجاري  األصل 

نصف) الجاهزة  املالبس  لبيع 

(،81 الجملة،)الكائن بالدار البيضاء،)
الذي) بوجدور،) حي  العباسين  زنقة 

بالسجل) مسجل  البائع  بخصوصه 

تحت) التجارية  باملحكمة  التحليلي 
رقم)222502.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

112 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130112
حساب رقم 12970
تفويت أصل تجاري

تفويت من السيدة شرفة العلج،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
عمر) السيد  إلى  (،F503095 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحامل  االزرق،)
األصل) (،BE765336 رقم) الوطنية 
التجاري الذي ه مخصص للصيدلة،)
الكائن بالدار البيضاء،)شارع باحماد)
والذي بخصوصه) (،82 بلفيدير رقم)
التحليلي) بالسجل  مسجل  البائع 
رقم) تحت  التجارية  باملحكمة 

.260202
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

113 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130118
حساب رقم : 13061

عقد تقدمة
الحامل) بلفقير  طيبي  السيد 
 B222621 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 
 283710 رقم) تحت  البيضاء)
وبصفته شريك وحيد لشركة أجيال)
 ECOLE AJIAL ( السالم الخصوصية)
 ASSALAM AL KHOSSOUSSIA

خصائصها كالتالي):
السالم) أجيال  (: التجاري) اإلسم 
 ECOLE AJIAL ( الخصوصية)

.ASSALAM AL KHOSSOUSSIA
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
التعليم) (: االجتماعي) الغرض 

الخصو�سي.
محمد) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الخامس مديونة،)الدار البيضاء.

 520.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم.

:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)
طرف املسير السيدة طيبي بلفقير ملدة)

غير محدودة مع جميع الصالحيات.
املدة):)99)سنة.

تم تصريح على ما يلي):
طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
أجيال السالم الخصوصية)) ( لشركة)
 ECOLE AJIAL ASSALAM AL
ذات) شركة  (KHOSSOUSSIA
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
محمد) شارع  االجتماعي  مقرها 
تم) الدار البيضاء) الخامس مديونة،)
املساهمة في الشركة املذكورة أعاله)
بجميع عناصر أصول وخصوم األصل)
وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها)
من يوم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 
األصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهائي 
البيضاء) بالدار  الكائن  التجاري 
شارع محمد الخامس مديونة،)الدار)
البيضاء،)واملسجل بالسجل التجاري)
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم)283710.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

114 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130020
حساب رقم : 11982
 عقد هبة أصل تجاري

 رقم : 376682
الحامل) ودريم  علي  السيد  وهب 
 B329576 رقم) الوطنية  للبطاقة 
لفائدة السيدة كريمة ودريم الحاملة)

 BE612709 رقم) الوطنية  للبطاقة 

بالدار) الكائن  تجاري  أصل  هبة 

 29 زنقة) كوريا  درب  (52 البيضاء)

الفواكه) لبيع  مخصص  محل  وهو 

بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء)تحت رقم)376682.

تسجل) التعرضات  فإن  بذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

البيضاء)داخل أجل خمسة عشر يوم)

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130022

حساب رقم : 12223

بيع أصل تجاري
باع السادة):

الحامل) االله  عبد  احالف  (-

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK3386

احالف شعيب الحامل لبطاقة) (-

.BK69256(التعريف الوطنية رقم

الحامل) الحق  عبد  احالف  (-

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK91251

الحامل) العزيز  عبد  احالف  (-

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK100562

الحامل) اللطيف  عبد  احالف  (-

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK21187

احالف جميلة الحاملة لبطاقة) (-

.BK276302(التعريف الوطنية رقم

لبطاقة) الحاملة  مينة  احالف  (-

.BK150117(التعريف الوطنية رقم

لبطاقة) الحاملة  نادية  احالف  (-

.BK112268(التعريف الوطنية رقم

بنتو�سي فاطنة الحاملة لبطاقة) (-

.B288222(التعريف الوطنية رقم
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)احالف مليكة الحاملة لبطاقة) (-

.B30565(التعريف الوطنية رقم

احالف سعاد الحاملة لبطاقة) ( (-

.B288218(التعريف الوطنية رقم

الحامل) التجاني  سعيد  لفائدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

األصل) مجموع  بيع  (BE105569

التجاري املعهد ملقهى والكائن بالدار)

شارع وادي أم) (B مجموعة) البيضاء)

االلفة وأنهم غير) (299 الربيع الرقم)

مسجلون بالسجل التجاري باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري للدار البيضاء)

داخل أجل خمسة عشر يوما املوالي)

للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130070

حساب رقم : 12626

بيع أصل تجاري
باعت السادة):

لبطاقة) الحاملة  ليلى  نومير  (-

 B386700 رقم) الوطنية  التعريف 

 ESTHETIQUE AND لفائدة شركة)

ذات) شركة  (BEAUTY AFRICA

واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)

 ICE 63،)شارع العنق) بالدار البيضاء)

.: 002723052000007

املعد) التجاري  األصل  مجموع 

 BEAUTY املسمى) للحالقة  لصالون 

 WORLD SALON DE COIFFURE

شارع) (63 البيضاء،) بالدار  والكائن 

العنق.

التجاري) بالسجل  مقيدة  وأنها 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم)365602.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري الدار البيضاء)

داخل أجل خمسة عشر يوما املوالية)

للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130078

حساب رقم : 12701

بيع حقوق مشاعة في األصل 
التجاري

اجايرو رقم) السيد عبد هللا  باع 

احمد) وورثة  (232319 ب) وطنيته 

:)السيد ابراهيم اجايرو) اجايرو وهم)

رقم وطنيته ج ب)3223205.

ب) ج  بطاقتها  اجايرو  زينة 

.282616

سعيد اجايرو رقم وطنيته ج ب)

.235202

يوسف اجايرو رقم وطنيته ج ب)

.289171

رقم) باملحفوظ  فاطمة  السيدة 

وطنيتها ج ب)105017.

ا) ج  وطنيتها  رقم  اجايرو  رقية 

.112893

السيدة محمد اجايرو وطنيته ج)

ب)179186.

ب) ج  بطاقتها  اجاييرو  عائشة 

323683

ب) ج  بطاقته  اجايرو  هللا  عبد 

.252603

عدد) تجاري  بسجل  واملسجلين 

التجاري) السجل  وكذلك  (352856

لفائدة السيد امحمد) (352858 رقم)

 626762 ا) ب  وطنيته  رقم  اوجعير 

لألصل) املشاعة  الحقوق  جميع 

الكائن بزاوية زنقة روسيون) للمحل 

وزنقة سبتة بإقامة الهدى)2)رقم)12 

حي املستشفيات.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  تدخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130.080
حساب رقم : 12.722

بيع أصل تجاري
الحامل) رشاك  عزيز  السيد  باع 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
أعراب) حسن  والسيد  (BE670621
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
السيدة) لفائدة  (BE751929 رقم)
لبطاقة) الحاملة  سارة  زيفوط 
 QB21262 رقم) الوطنية  التعريف 
املعد) التجاري  األصل  مجموع  بيع 
األزهر) ملحلبة الكائن بالدار البيضاء)
 12 مكازة) (225 ب عمارة) (19 م.2.)

والغير مسجل في السجل التجاري.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130.086
حساب رقم : 12805

تفويت جزئي ألصل تجاري
الشريفة) الشركة  فوتت 
 Compagnie( للشوكوالتة)
(،)Chérifienne( de( Chocolaterie
القانون) بموجب  مساهمة،) شركة 
التجاري) بالسجل  املقيدة  املغربي،)
(،2277 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
الكائن مقرها االجتماعي بطريق أوالد)

زيان رقم)172-176)بالدار البيضاء.

لفائدة أو منيتراد،)شركة محدودة)
املسؤولية،)بموجب القانون املغربي،)
بالدار) التجاري  بالسجل  املقيدة 
البيضاء)تحت رقم)128813،)الكائن)
زيان) أوالد  بطريق  االجتماعي  مقرها 

رقم)172)بالدار البيضاء.
ال) (: املفوت) التجاري  األصل 
توزيع منتجات) يتعلق األمر إال بزبناء)
املرسلة) بالجملة  الشوكوالتة 
والدفاتر) الحرفيين  املوزعين  إلى 
والتجارية) التقنية  والسجالت 

املرتبطة بها.
األصل) استغالل  تقييد  تم 
التجاري بالسجل التجاري تحت رقم)

.2277
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
داخل) التجاري  السجل  مصلحة 
أجل خمسة عشر يوما املوالي للنشرة)

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130088
حساب رقم : 12810

بيع أصل تجاري
باع السيد الشادلي رمزي،)الحامل)
(: رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.B318895
عمران،) يونس  السيد  لفائدة 
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BL83835(:(رقم
مجموع األصل التجاري الذي هو)
السيارات،) لطالء) محل  عن  عبارة 
سيدي) (، البيضاء) بالدار  الكائن 
املحل التجاري) (15 زنقة) (،2 معروف)
رقم)203،)واملسجل بالسجل التجاري)

تحت عدد)176826.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130092
حساب رقم : 12819

بيع أصل تجاري
العلمي) مريا  السيدة  فوتت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)J376115)لفائدة السيدة سامية)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  عبعاب 

.BK 378222(الوطنية رقم
مجموع األصل التجاري املتواجد)
حي) الشق،) عين  البيضاء،) بالدار 
رجاء)سعيدة،)الزنقة)12،)الرقم)15،)
صيدلية) املسماة  للصيدلية  املكون 
العروبة واملسجل بالسجل التجاري)

رقم)222390.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم : 130108
حساب رقم : 12968

عقد تقدمة
الساكنة) مشكور،) ليلى  السيدة 
11)زنقة أبو املحاسن) بالدار البيضاء)
الرواني الطابق)3)الشقة)17)املعاريف)
بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي رقم)
وبصفتها شريكة وحيدة في) (369926
خصائصها) التكوين  طور  في  شركة 

كالتالي):
تم التصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 STE PHARMACIE STATION
 AFRIQUIA DAR BOUAZZA
املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
االجتماعي بطريق) ( مقرها) املحدودة،)
(- احمد) اوالد  دوار  التهامي  موالي 
النواصر) إقليم  عمالة  (- بوعزة) دار 
)محطة التزويد بالوقود افريقيا رقم)

2()-)الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 

النهائي لهذه الشركة.
الكائن) التجاري   األصل 
بطريق موالي التهامي دوار اوالد احمد)
عمالة إقليم النواصر) (- دار بوعزة) (-
)محطة التزويد بالوقود افريقيا رقم)

2()-)الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت عدد):)369926.
التعرضات) فان  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري) السجل  مكتب  التجارية 
يوما) (15 أجل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

113 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2021/16

حساب رقم : 
ملف تقديم أصل تجاري  كحصة في 

شركة طور التاسيس
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة،)
أنه بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)11 
حسان) السيد  قدم  (،2021 فبراير)
ايت امنزو الحامل للبطاقة التعريف)
والساكن) (PA27979 رقم) الوطنية 
بطنجة مجمع عائشة بلوك ب عمارة)
2)واملسجل بالسجل التجاري بطنجة)
أصله التجاري) (،130082 تحت رقم)
الكائن بطنجة تجزئة الخير)22)قطعة)
التأسيس) في شركة طور  كحصة  (2
.BON COIN LED SARL AU(مسماة

وبناء)على تقرير مراقب الحصص)
تم) فقد  (،2021 فبراير) (5 في) املؤرخ 
تقييم االصل التجاري املذكور بقيمة)

500.000)درهم.
التعرضات) جميع  فان  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)
وما) (82 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولى 

عن رئيس كتابة الضبط)
خديجة أقشور

5 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2021/13

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكمة التجارية بطنجة) ( الضبط)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
السيدة) باعت  (،2021 يناير) (26
لبطاقة) الحاملة  رحيمو  بنحنة 
 K68273 رقم) الوطنية  التعريف 
البرانص) حي  بطنجة  والساكن,)
القديمة واملسجلة بالسجل التجاري)
مجموع)) (،72926 رقم) بطنجة تحت 
األصل التجاري الكائن بطنجة شارع)
 32 املكسيك قيسارية املكسيك رقم)
محل رقم)3،)الذي هو عبارة عن محل)
يستغل في صنع املجوهرات للحساب)
حمزة) السيد  الخاص،لفائدة 
التعريف) لبطاقة  الحامل  مساعدي 
قيمة)) وحددت  (،F572525 الوطنية)
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ)

إجمالي قدره)250.000)درهم.
التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
داخل أجل)15)يوما ابتداءا من تاريخ)
وما) (82 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

اإلمضاء
عن))رئيس كتابة الضبط
اإلمضاء):)خديجة فراجي

22 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تقديم أصل تجاري

كحصة في شركة طور التأسيس
ملف رقم : 2021/12

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكمة التجارية بطنجة) ( الضبط)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
قدم السيد توفيق) (،2021 يناير) (22
التعريف) لبطاقة  الحامل  بنجلون 
والساكن,) (A257138 رقم) الوطنية 
  80 رقم) القادرية  تجزئة  بطنجة 
بالسجل) واملسجلة  الكبير  الجبل 
(((،30532 التجاري بطنجة تحت رقم)
 118 بطنجة) الكائن  التجاري  أصله 
الحامل) الخامس  محمد  شارع 
كحصة) األندلس() )صيدلية  لشعار)
مسماة) التأسيس  طور  ( شركة) في 
 PHARMACIE AL ANDALOUS«

.»DE TANGER SARL AU
وبناء)على تقرير مراقب الحصص)
فقد تم) (،2021 يناير) (23 املؤرخ في)
تقييم))األصل التجاري املذكور بقيمة)

8.350.000)درهم.
التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
داخل أجل)15)يوما ابتداءا من تاريخ)
وما) (82 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن))رئيس كتابة الضبط

اإلمضاء):)خديجة فراجي

23 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
معالجة صعوبات املقاولة

ملف صعوبة املقاولة  رقم 
2021/8311/12
شركة أبرومير

إشعار
 21 رقم) الحكم  بمقت�سى 
 2021 فبراير) (23 بتاريخ) الصادر 
رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2021/8311/12
التجارية بأكادير):)باستبدال سنديك)
ابرومير) لشركة  القضائية  التصفية 
السيد) وتعيين  الحيمر  عزيز  السيد 

حسن بخوش بدال عنه.
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تسليم) املستبدل  السنديك  بأمر 
السنديك الجديد كل الوثائق التي في)

حوزته بمناسبة قيامه بمهامه.
السيد) املعين  السنديك  بتكليف 
إجراءات) بإتمام  بخوش  حسن 
ينص) ملا  وفقا  القضائية  التصفية 

عليه القانون.
بالتسجيل الفوري مللخص الحكم)
ونشر) للشركة  التجاري  بالسجل 
إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها)
نشر اإلعالنات وفي الجريدة الرسمية)

داخل أجل)8)أيام من صدوره.
بالتصريح بأن النفاذ املعجل مقرر)

بقوة القانون.
فبراير) (23 بتاريخ) بأكادير  حرر 

.2021
عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

  رقم 2019/8303/11
الشركة العقارية لالستغالل فندق 

السالم بتارودانت
 STE IMMOBILIERE ET

 D’EXPLOITATION DE L’HOTEL
SALAM DE TAROUDANT

إشعار
 12 رقم) الحكم  بمقت�سى 
 2021 فبراير) (3 بتاريخ) الصادر 
رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2019/8303/11

التجارية بأكادير):)
طلب) قبول  بعدم  (: الشكل) في 
إلى املسيرين وقبول) تمديد املسطرة 
مسطرة) بفتح  (: املوضوع) في  الباقي 
شركة) حق  في  القضائية  التصفية 

فندق قصر السالم تارودانت.
 STE IMMOBILIERE ET
  D’EXPLOITATION DE L’HOTEL
الكائن) (SALAM DE TAROUDANT
الجديدة) باملدينة  االجتماعي  مقرها 
السجل) في  واملقيدة  بتارودانت،)
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

تحت رقم)2027.

بتحديد فترة التوقف عن الدفع)

عن) السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.

ادحمو) مصطفى  السيد  بتعيين 

قاضيا منتدبا والسيد خالد العظيمي)

نائبا له.

بخوش) حسن  السيد  بتعيين 

مباشرة) في  مهمته  وتحديد  سنديكا 

كما) القضائية  التصفية  إجراءات 

قانونا مع وضع) عليها  هي منصوص 

تقارير يعرض فيها املراحل التي اتبعها)

في ذلك.

بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

مصاريف) إلى  الصائر  ويضم 

في) امتيازية  واعتبارها  املسطرة 

االستخالص.

 2021/28 رقم) حكم  وبمقت�سى 

في) (2021 فبراير) (16 بتاريخ) الصادر 

امللف) في  (2021/02/16 رقم) امللف 

ق�سى) والذي  (2021/8319/26 رقم)

ب):

املتسرب) املادي  الخطأ  بإصالح 

الصادر) (12 إلى الحكم التجاري رقم)

يخص) فيما  (2021 فبراير) (2 بتاريخ)

اسم املقاولة املفتوح في حقها مسطرة)

أنها) بالقول  القضائية  التصفية 

الشركة العقارية لالستغالل لفندق)

 STE IMMO ET بتارودانت) السالم 

 D’EXPLOITATION DE L’HOTEL

SALAM DE TAROUDANT

 IMMO ET شركة) عوض 

 D’EXPLOITATION DE L’HOTEL

SALAM DE TAROUDANT)لفندق)

السالم تارودانت الواردة خطأ فيه.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)

حسن بخوش الكائن بعمارة) (: اآلتي)

الحاج) زنقة  األول  الطابق  اهضار 

أحمد اخنوش قبالة الشركة العامة)

الصناعي) الحي  لألبناك  املغربية 

ضمن قائمة تتضمن املبالغ) أكادير،)

وذلك بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

تاريخ نشر) داخل أجل شهرين من  (
الرسمية) بالجريدة  اإلشعار  هذا 
 -  720  -  719  -  582 للمواد) طبقا 
من مدونة التجارة ويمدد هذا) (721
للدائنين) بالنسبة  شهرين  األجل 
املغربية. اململكة  خارج   القاطنين 
حرر بأكادير بتاريخ)16)فبراير)2021.

عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

تمديد املسطرة
  رقم 2020/8303/86

شركة إنتاج الفواكه والخضر 
سوبروفيل

إشعار
 11 رقم) الحكم  بمقت�سى 
 2021 يناير) (26 بتاريخ) الصادر 
رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2020/8320/86

التجارية بأكادير):)
التسوية) مسطرة  بتمديد 
القضائية املفتوحة في مواجهة شركة)
سوبروفيل) والخضر  الفواكه  إنتاج 

إلى الشركات اآلتية):
شركة)PL . HOLDING SA)مقرها)
الطابق الثالث) (8 عمارة) (: االجتماعي)
إقامة خليج النخيل حي فونتي)-)أكادير)
لدى) التجاري  بالسجل  واملقيدة 
املحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)

28525)بالسجل التحليلي.
 LES PRIMEURS DU شركة)
HAOUZ SARL AU)مقرها االجتماعي)
: 213)شارع املقاومة املركب التجاري)
األول) الطابق  (3 رقم) مكتب  يوسرا 
بالسجل) واملقيدة  البيضاء) الدار  (-
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 100103 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بالسجل التحليلي.
 STE DE PRODUCTION شركة)
مقرها) (AGRICOLE TAWARTA S.A
االجتماعي):)16)شارع محمد الخامس)
-)الداخلة واملقيدة بالسجل التجاري)
بالداخلة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)1253)بالسجل التحليلي.

 MIJK DOMAINE شركة)

(: مقرها االجتماعي) (AGRICOLE S.A

-الداخلة) الخامس) شارع محمد  (16

لدى) التجاري  بالسجل  واملقيدة 

تحت) بالداخلة  االبتدائية  املحكمة 

رقم)1637)بالسجل التحليلي.

 LES VERGERS DE شركة)

مقرها) (CHICHAOUA SARL AU

إقامة) سومية  زنقة  (: االجتماعي)

الخامس) الطابق  (3 مكتب) شهرزاد 

الدار) (- أنفا) (PALMIER 22 رقم)

التجاري) بالسجل  واملقيدة  البيضاء)

بالدار) التجارية  املحكمة  لدى 

البيضاء)تحت رقم)235711)بالسجل)

التحليلي.

 PUECH EXPLOITATION(شركة

 AGRICOLE MAROC SARL AU

 PL شركة) لدى  (: االجتماعي) مقرها 

الطابق) (،8 عمارة) (HOLDING 2

الثالث إقامة خليج النخيل حي فونتي)

التجاري) بالسجل  واملقيدة  أكادير  (-

لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت)

رقم)28551)بالسجل التحليلي.

 LES PRIMEURS شركة)

 DE CHICHAOUA SARL AU

شركة لدى  االجتماعي   مقرها 

الطابق) (،8 عمارة) (PL HOLDING  2

الثالث إقامة خليج النخيل حي فونتي)

التجاري) بالسجل  واملقيدة  أكادير  (-

لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت)

رقم)28527)بالسجل التحليلي.

 STE MAROCAINE شركة)

 D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T

 AGRICOLE S.M.A.A.  SARL

شركة) لدى  االجتماعي   AUمقرها 

الطابق) (،8 عمارة) (PL HOLDING  2

الثالث إقامة خليج النخيل حي فونتي)

التجاري) بالسجل  واملقيدة  أكادير  (-

لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت)

رقم)28529)بالسجل التحليلي.
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 SOPRAGA SARL AU شركة)

شركة لدى  االجتماعي   مقرها 

الطابق) (،8 عمارة) (PL HOLDING  2

الثالث إقامة خليج النخيل حي فونتي)

التجاري) بالسجل  واملقيدة  أكادير  (-

لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت)

رقم)28553)بالسجل التحليلي.

بضم ذممها املالية إليها.

الدفع) عن  التوقف  تاريخ  بجعل 

الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة)

توقف) تاريخ  نفسه  هو  سوبروفيل 

الشركات املمددة إليها املسطرة.

تكوين) بإعادة  السنديك  بتكليف 

وبإعداد) للمقاولة  املالية  الذمة 

واالقتصادية) املالية  باملوازنة  تقرير 

املالئم) الحل  واقتراح  واالجتماعية 

داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ هذا)

الحكم.

املمددة) الشركات  دائني  بدعوة 

بديونهم) بالتصريح  إليها  املسطرة 

داخل أجل شهرين من نشر إشعار)

مع) الرسمية  بالجريدة  الحكم  بهذا 

 720 املادتين) تنص عليه  ما  مراعاة 

و721)من مدونة التجارة.

بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

 27 رقم) الحكم  بمقت�سى 

 2021 فبراير) (23 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2021/8319/32

التجارية بأكادير):)

حكمت املحكمة بجلستها العلنية)

صعوبات) قضايا  في  للبث  املنعقدة 

املقاولة ابتدائيا بإصالح الخطأ املادي)

رقم) التجاري  الحكم  إلى  املتسرب 

 2021 يناير) (26 بتاريخ) الصادر  (11

 2020/8320/86 رقم) امللف  في 

SA شركة) اسم  يخص   فيما 

لها) املمدد  (2   PL HOLDING

القضائية) التسوية  مسطرة 

SA شركة) أنها  بالقول   وذلك 

 PL عوض) (2  PL HOLDING  

HOLDING SA)الواردة خطأ فيه.

األدوزي) جالل  السيد  تعيين  مع 

مصطفى) والسيد  منتدبا  قاضيا 

ادحمو نائبا له.

سنديكا) دينار  الحسين  والسيد 

بموجب) املفتوحة  التسوية  ملسطرة 

الحكم املشار إلى مراجعه أعاله.

غرفة) بجلسة  امللف  بإدراج 

مع) (2021 ماي) (25 ليوم) املشورة 

تكليف السنديك بعرض تقريره على)

موعد) قبل  املنتدب  القا�سي  أنظار 

الجلسة.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)

الحسين دينار الكائن بمكتب) (: اآلتي)

الحسن) شارع  (COMPTAGESTEX

ضاهر) عمارة  أكادير  طريق  الثاني 

 CONQUETE قرب) الحسني  الحي 

و7  (6 رقم) الشقة  الثاني  الطابق 

 0522313370 الهاتف) مراكش 

قائمة) ضمن  (0522313385 فاكس)

مرفقة) املطلوبة  املبالغ  تتضمن 

شهرين) أجل  داخل  وذلك  بالوثائق 

من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريدة)

 -  719  -  582 الرسمية طبقا للمواد)

720 - 721)من مدونة التجارة ويمدد)

هذا األجل شهرين بالنسبة للدائنين)

املغربية. اململكة  خارج   القاطنين 

حرر بأكادير بتاريخ)23)فبراير)2021.
عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بأكادير

معالجة صعوبات املقاولة

ملف صعوبة املقاولة  رقم 

2020/8312/88

شركة كاش 1072

إشعار
 19 رقم) الحكم  بمقت�سى 

 2021 فبراير) (16 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2021/8312/88

التجارية بأكادير):)

التصفية) عمليات  بقفل 

شركة) حق  في  املفتوحة  القضائية 

1072)بناء)على الحكم الصادر) كاش)

عن املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)

57)في امللف) 2015)تحت رقم) 5)ماي)

رقم)20/8303/2015.

املعجل) بالنفاذ  الحكم  وبشمول 

الخزينة) وبتحميل  القانون  بقوة 

العامة الصائر.

فبراير) (16 بتاريخ) بأكادير  حرر 

.2021
عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط

21

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد 08-2021

حساب خصوص 2009
تفويت أصل تجاري

املؤرخ) التوثيقي  العقد  بموجب 

2021)فوت السيد عبد) يناير) (28 في)

 J12292 هللا دريس بطاقته الوطنية)

جميع األصل التجاري املتعلق باملقهى)

بـ) الكائن  (CAFE 3I MOU املسمى)

 BOUTIQUE 29 HAY SAFA LES

AMICALES)اكادير واملسجل بالسجل)

بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجاري 

السيد) لفائدة  (22961 رقم) تحت 

الوطنية) بطاقته  دساري  لحسن 

بثمن إجمالي قدره) وذلك  (J298219

760.000)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

يوما من تاريخ) ()15( الخمسة عشرة)

النشرة املوالية للنشرة الثانية طبقا)

مدونة) من  (102 و) (82 (،83 للمواد)

التجارة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري
ملف عدد : 2021/09

حساب خصو�سي : 2012.
تنازل عن نصيب في األصل تجاري

بمقت�سى عقد تنازل عن نصيب)
في األصل التجاري املحرر بمكتب ذ/
اكادير) بهيئة  مصطفى موريد محام 
31)أغسطس) (: واملصحح اإلمضاء)في)
محمد) املرحوم  ورثة  تنازل  (،2020
اللطيف) عبد  السيد  وهم  جنبوبي 
التعريف) لبطاقة  الحامل  جنبوبي 
J225981)أصالة عن نفسه) الوطنية)
حفيظة) (: ونيابة عن والدته وإخوته)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  ارطيمي 
جنبوبي) وسهام  (J252200 الوطنية)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
و عثمان جنبوبي الحامل) (J292056
 J527272 لبطاقة التعريف الوطنية)
عن نصيبهم في األصل التجاري الكائن)
 2 بلوك) (2 ب حي بئر نزران رقم رقم)
لفائدة) اكادير،) تيكوين  (26 زنقة)
الحامل) اسنسام  الحسين  السيد 
 J367158 لبطاقة التعريف الوطنية)

بثمن قدره)20.000)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) ()15( يوما) عشرة  الخمسة 
للنشرة الثانية طبقا للمواد)83،)82،)

و)102)من مدونة التجارة.
النشرة األولى

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم 2021/11
حساب خصو�سي : 2016 م

بيع أصل تجاري
املحرر) البيع  عقد  بمقت�سى 
التواتي) الرحيم  عبد  ذ.) بمكتب 
 2021 يناير) (19 مهام بهيئة أكادير في)
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يناير) (22 بتاريخ) اإلمضاء) املصحح 
2021)باع بموجبه السيد عبد املنعم)
لبطاقة) الحامل  املختار  بن  محاسن 
التعريف الوطنية)BE 282705)جميع)
 02 برقم) الكائن  التجاري  األصل 
زنقة ابن رشد الحي الصناعي أكادير)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
 60112 رقم) تحت  بأكادير  التجارية 
لفائدة من السيدة لال عذراء)العلوي)
العبدالوي الحاملة لبطاقة التعريف)
الوطنية رقم)BL 26716)بثمن إجمالي)

قدره)300.000)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) (15 يوما) عشرة  الخمسة 
من) (82 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة األولى

تحت جميع التحفظات
عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم 2021/07

حساب خصو�سي رقم 1987 م
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

بمقت�سى عقد التقديم والقانون)
الحصص) مراقب  وتقرير  األسا�سي 
نوفمبر) (17 بتاريخ) املصحح اإلمضاء)
محمد،) انجار  السيد  قدم  (،2020
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)Q12570)جميع األصل التجاري)
 2 شارع) تمديد  (119 برقم) الكائن 
مار2 سيدي يوسف أكادير واملسجل)
بالسجل التجاري))تحت رقم)62290،)
 SOCIETE« شركة) في  كحصة 

.»ASYOMA IMMO
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) ()15( يوما) عشرة  الخمسة 
 82 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و102)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت جميع التحفظات
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة
رقم 2021/8301/1

ملف التصفية القضائية
رقم : 2021/8303/3

إشعار بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�سى 
 2021/1 2021)تحت رقم) 22)فبراير)
رقم) املقاولة  صعوبة  ملف  في 
املحكمة) قضت  (8301/2021/1
مسطرة) بفتح  بوجدة  التجارية 
مواجهة) في  القضائية  التصفية 
 SOCIETE DOMAINES« شركة)
رقم سجلها) (»MIMOSA SARL AU
بوجدة) التجارية  باملحكمة  التجاري 
 67 عنوانها ب) تحليلي،) (31179 رقم)

شارع واد سبو حي ايريس وجدة.
دوحي) محمد  األستاذ  وبتعيين 
أردوز) جواد  والسيد  منتدبا  قاضيا 
نائبا له والسيد محمد غزال سنديكا)
التوقف) تاريخ  وحدد  املسطرة  في 
18)شهرا السابقة عن) عن الدفع في)

صدور هذا الحكم.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا)
720)من مدونة) 719)و) (،582 للمواد)

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)منصور محمد

117

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة

رقم 2020/8318/139
ملف التصفية القضائية

رقم : 2021/8303/2
إشعار بفتح مسطرة التصفية 

القضائية
بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�سى 
22)فبراير)2021)تحت رقم)2021/53 
التسوية مسطرة  تحويل  ملف  في 

القضائية إلى تصفية قضائية رقم) (
املحكمة) قضت  (2021/8318/139
مخطط) بفسخ  بوجدة  التجارية 
سواتيك) لشركة  االستمرارية 
التصفية) مسطرة  وفتح  (SOATEC
 SOCIETE« القضائية في حق شركة)
 ANGAD DU TEXTILE ET DE
CONFECTION SARL«)رقم سجلها)
بوجدة) التجارية  باملحكمة  التجاري 
بالحي) عنوانها  تحليلي،) (12207 رقم)

الصناعي رقم)108)وجدة.
دوحي) محمد  األستاذ  وبتعيين 
أردوز) جواد  والسيد  منتدبا  قاضيا 
نائبا له والسيد شكري عبد الحفيظ)
تاريخ) وحدد  املسطرة  في  سنديكا 
التوقف عن الدفع هو التاريخ املحدد)
مسطرة) بفتح  القا�سي  الحكم  في 

التسوية القضائية.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا)
720)من مدونة) 719)و) (،582 للمواد)

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)منصور محمد

118

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف البيع رقم 2021/27

حساب رقم 1721
حررته) رسمي  عقد  بمقت�سى 
املوثقة) بلخو،) كريمة  األستاذة 
 2 و) (2019 يونيو) (28 بتاريخ) بوجدة 
مسجل بوجدة بتاريخ) (،2019 يوليو)
باع السيد حوري) (،2019 يوليو) (18
شارع) الساكن بوجدة،) عبد القادر،)

النخيل تجزئة بلحسين رقم)99.
الساكن) رشيد،) العادلي  للسيد 
بوجدة،)تجزئة الطلحاوي زنقة الوفاء)

2)رقم)83)سيدي يحيى.

الكائن) التجاري  األصل  جميع 

تجزئة) الصناعية  املنطقة  ( بوجدة،)

الطابق) (60 أ) بقعة  (3 البستان)

الستغالل) املخصص  (،1 األر�سي)

 CAFE ZONE« شعار) تحت  مقهى 

بالسجل) املقيد  (،»INDUSTRIELLE

التجاري بتاريخ)12)مار2)2003)تحت)
إجمالي) بثمن  تحليلي،) (51268 رقم)

قدره)372.000)درهم.

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)

للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

82)من مدونة) الثانية تطبيقا للمادة)

التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)منصور محمد

25 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائية

 SOCIETE في مواجهة شركة بود

POD في شخص م.ق

ملف عدد 2021/8302/16

إشعار

 2021/16 بمقت�سى الحكم عدد)

 الصادر بتاريخ)2)مار2)2021)في ملف

 صعوبات املقاولة عدد)2021/8302/16

قضت املحكمة التجارية بمراكش.

بفتح مسطرة التسوية القضائية)

 SOCIETE بود) شركة  مواجهة  في 

املسجلة) م.ق  شخص  في  (POD

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

 82089 التجارية بمراكش تحت رقم)

وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في)

18)شهرا السابقة لهذا الحكم.

العاطي) عبد  السيد  وعينت 

االزهري قاضيا منتدبا والسيد محمد)

بنجلون نائبا عنه والسيد سعيد كرام)

األحبا2) بمجمع  والكائن  سنديكا 

رقم) مكتب  (A عمارة) كنوز() )مركب 

الطابق األول شارع عالل الفا�سي) (6

مراكش.
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 وعليه فاملطلوب من الدائنين التصريح

ضمن) املعين  للسنديك  بديونهم 

قائمة موقعة تتضمن املبالغ املطلوبة)

أجل) داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

هذا) نشر  تاريخ  من  ابتداء) شهرين 

بشهرين) األجل  هذا  يمدد  االشعار 

خارج) القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

الرسمية) بالجريدة  املغربية  اململكة 

719 و) (582 املواد)  طبقا ملقتضيات 

)و)720)من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

10

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف رقم : 30/2021

حساب عدد : 2881

بيع أصل تجاري
بمقت�سى عقد عرفي موثق بمكتب)

األستاذ جمال محدا موثق بمراكش)

فبراير) وفاتح  (2021 يناير) (30 يوم)

 2021 9)فبراير) 2021)مسجل بتاريخ)

بمراكش).

وسني) ابراهيم  السيد  وهب 

بتجزئة) الساكن  (BRAHIM OUSNI

مراكش) تاركة  (523 املصمودي)

الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

عبد) السيد  لفائدة  (P16530 عدد)

 ABDELAZIZ OUSNI العزيز وسني)

 523 املصمودي) بتجزئة  الساكن 

األصل) مجموع  مراكش  تاركة 

ابن) حي  (120 دكان) الكائن  التجاري 

 SNACK BOLZANO(تاشفين اسمه

مسجل) (PRESSING BLEU BLANC

بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم)

115922،)كل األصل التجاري بجميع)

الكائن ب) املادية واملعنوية  عناصره 

حي ابن تاشفين مراكش املعد) (120

وهو) ( (SNACK ( سناك) الستغالل 

بمراكش) التجاري  بالسجل  مسجل 

بالسجل) (115922 رقم) تحت 

قدره) بتقويم  وذلك  التحليلي،)

200.000.00)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  لسجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/31

حساب عدد : 2882
بيع أصل تجاري

بمقت�سى عقد موثق تلقاه األستاذ)

بتاريخ) بمراكش،) موثق  بوملان  ر�سى 

 3 بتاريخ) املسجل  (،2021 يناير) (29

فبراير)2021،)سجل املداخيل)-2021

أمر باستخالص) (،0009286-11071

(،202190211029 توصيل) (،8095

جيروم) ليليان،) السيدان  باع 

عدد) السفر  لجواز  الحامل  المبر،)

جوهان،) والسيد  (13CRO2257

الحامل) زانيولي،) بييتي  كارل  إريك،)

(،18FD07523 عدد) السفر  لجواز 

لشركة) وحيدين  مسيرين  بصفتهما 

شركة اإلزدهار شركة ذات مسؤولية)
محدودة واملسجلة بالسجل التجاري)

(،75715 عدد) تحت  بمراكش 

كالرا) ماري  فاليري،) السيدة  لفائدة 

عدد) السفر  لجواز  الحاملة  فالك 

مسيرة) بصفتها  (،12CE53175

لشركة شركة البيل مراك�سي شركة)

واملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذات 

عدد) بمراكش  التجاري  بالسجل 
التجاري) األصل  جميع  (،110619

درب) (،121 رقم) بمراكش،) الكائن 

واملقيد) القديمة،) الرحبة  أعرجان،)

بالسجل التجاري ملراكش تحت عدد)

75715)من السجل التحليلي،)وتحت)

الترتيبي،) السجل  من  (،2258 عدد)

واملعنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

وذلك بثمن قدره)228.161.79)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/32
حساب عدد : 2887

هبة أصل تجاري
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل) (2012 نوفمبر) فاتح  في 
 2012 نوفمبر) (20 بتاريخ) بمراكش 
بيديد،) كريمة  السيدة  وهبت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بازيكي) الساكنة  (،E502363 رقم)
بنماغة) السيد  لفائدة  مراكش  (300
الحامل لبطاقة التعريف) مصطفى،)

.E206183(الوطنية رقم
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
أسول) (201 رقم) الخميس  باب 
النظافة) مواد  لبيع  واملعد  مراكش،)
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
عدد)109790)بجميع عناصره املادية)
واملعنوية،)بمبلغ)150.000.00)درهم.
املذكورة) البائعة  دائني  فعلى 
إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 8 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/33
حساب عدد : 2896

بيع  أصل تجاري
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  (2021 فبراير) (8
السيد باع  (2021 فبراير) (17 بتاريخ)

)عبد العزيز لخوادرة الحامل لبطاقة)

 E253821 رقم) الوطنية  التعريف 

والساكن بتجزئة املصمودي رقم ار)

7)تاركة مراكش للسيد ازماني محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

زنقة) (7 والساكن ب) (E362289 رقم)

ابن عائشة مراكش.

الكائن) التجاري  األصل  جميع 

209،)زنقة ابن طوفيل الحي الصناعي)

مراكش)،)واملسجل بالسجل التجاري)

املادية) عناصره  109026بجميع 

  200000.00 بمبلغ) قوم  واملعنوية،)

درهم.

األصل) بائع  دائني  فعلى 

يتقدموا) أن  أعاله  املذكور  التجاري 

السجل) قسم  إلى  بتصريحاتهم 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/32

حساب رقم 2920

 تقديم أصل تجاري 
حصة في شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) مسجل  (2021 15)فبراير)

قدمت) (2021 فبراير) (22 بتاريخ)

الحاملة) شقرون  بن  ليلى  السيدة 

(،C232701 رقم) الوطنية  للبطاقة 

التجاري) بالسجل  مسجلة  والغير 

عملية) بعنوان  الساكنة  بمراكش 

ياسمين رقم)71)تاركة مراكش.)لفائدة)

 LAILA BEN CHEKROUN« شركة)

التجاري)) األصل  (»ARCHITECTE

يوغوزالفيا) شارع  (28 برقم) الكائن 

»آدم بالزا«)مكتب)201)مراكش،)التي)

هي في طور التأسيس.
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أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
رئيس كتابة الضبط

116 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/06

حساب رقم : 2822

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

مسجل بمراكش بتاريخ) (2018 يونيو)

عبد) السيد  باع  (2018 نوفمبر) (27

الرحمان أيت الحو2 مغربي الجنسية،)

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)

E229606)الساكن برقم)109)سوكوما)

مراكش.

مجموع األصل التجاري الكائن برقم)

13)الوحدة)5)الحي املحمدي مراكش،)

وهو عبارة عن محل لبيع املواد الغذائية)

التجاري) بالسجل  املقيد  والتبغ،)

السجل) من  (108080 رقم) بمراكش 

املادية) عناصره  بجميع  التحليلي 

واملعنوية بثمن قدره)50.000)درهم.

للسيد الهاشمي أيت الحو2 مغربي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الجنسية،)

الوطنية رقم)E26160)الساكن برياض)

السالم رقم)267)طريق الدار البيضاء)

مراكش.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

يتقدموا بتعرضاته إلى قسم السجل)

التجارية بمراكش) التجاري باملحكمة 

داخل أجل يبتدئ من تاريخ نشر اإلعالن)

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر من)

نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/27
حساب رقم : 2826

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل بمراكش) (2020 ديسمبر) (29
بتاريخ)2)ديسمبر)2020)باعت الشركة)
 LA FOURCHETTE ET LA PLUME
وصاحبها) مسيرها  في شخص  املمثلة 
الحامل) ناكب  اللطيف  عبد  السيد 
 E286521 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الساكن إقامة املنار الشقة)3)االزدهار)

مراكش.
 MOANA N الشركة) لفائدة 
في) املمثلة  اإلنجاز  طور  في  (sarl( au
السيد) وصاحبها  مسيرها  شخص 
عبد اللطيف ناكب الحامل للبطاقة)
الساكن) (E286521 رقم) الوطنية 
إقامة املنار الشقة)3)االزدهار مراكش.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
197)متجر) بزنقة محمد البقال رقم)
رقم)17)كليز مراكش،)واملعد كمطعم)
التجاري) بالسجل  واملسجل  ومقهى 
عناصره) بجميع  (37595 رقم) تحت 
 600.000 بمبلغ) واملعنوية  املادية 

درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

28 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2021/28
حساب رقم : 2833

فاتح) في  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  (2021 يناير)
السيد) قدم  (2021 فبراير) (9 بتاريخ)
 CHOUKRALLAH EL MUSTAPHA
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)
 CHOUKRALLAH لشركة) (E8058

الكائن) (DISTRIBUTION SARL AU
تاركة،) تجزئة  (6 االجتماعي) مقرها 
سيدي مبارك مراكش جميع األصل)
املضغوطة) الغازات  واملعد  التجاري 
أو املسالة أو املنحلة بيع بالتقسيط)
تحت) التجاري  بالسجل  املسجل 
بجميع عناصره املادية) (22922 رقم)
واملعنوية كحصة في شركة قوم بمبلغ)

9.000.000)درهم.
فعلى دائني املقدم الحصة املذكورة)
إلى) بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
يوما من) ()15( الخامس عشر) اليوم 

نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2021/29
حساب رقم : 2838

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  (2021 يناير) (29
رقم) تحت  (2021 فبراير) (3 بتاريخ)
 8522 باستخالص) أمر  (10036
قدم) (7010052250219 توصيل)
الحامل) عينابي،) محمد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ابن) إقامة  والساكن ب  ( (PA22621
االزدهار،) (2 رقم) (10 عمارة) سينا 
مراكش لشركة)»تايور عينابي«)شركة)
ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها)
االجتماعي بالبديع)B - 2 - 73)مراكش.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
واملعد) (B  -  2  -  73 البديع) بمراكش 
للخياطة واملسجل بالسجل التجاري)
بجميع) (120082 بمراكش تحت رقم)
عناصره املادية واملعنوية كحصة في)

شركة قوم بمبلغ)300.000)درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكورة)
إلى) بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
يوما من) ()15( اليوم الخامس عشر)

نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشعار بفتح مسطرة التصفية 

القضائية
الصادر) (3 بمقت�سى الحكم عدد)
امللف) في  (2021 فبراير) (17 بتاريخ)
التجاري عدد)2021/8308/3)قضت)
بفسخ) بمكنا2  التجارية  املحكمة 
حبوب) شركة  استمرارية  مخطط 
االجتماعي) مقرها  الكائن  مكنا2 
مكنا2) (7 رقم) أمين  أحمد  بزنقة 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 
وبفتح مسطرة) تحليلي  (16280 رقم)
ما  مع  في حقها  القضائية  التصفية 

يترتب عن ذلك قانونا.
على األستاذ كمال حيدة) باإلبقاء)
قاضيا منتدبا واألستاذ ياسين أقبلي)
العماري) رشيد  والسيد  له  نائبا 

سنديكا فيها.
باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)
القا�سي) بالحكم  املحدد  نفسه  هو 
القضائية) التسوية  مسطرة  بفتح 
السابقة) شهرا  عشر  الثمانية  أي 
التسوية) مسطرة  فتح  حكم  لتاريخ 

القضائية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثمان توفيق
منتدب قضائي من الدرجة األولى

13

املحكمة التجارية بمكنا2
تفويت لألصل التجاري

ملف رقم 21-09
 بمقت�سى عقد توثيقي حرر بمكتب
موثقة) الحمزاوي  رجاء) األستاذة 
 2021 فبراير) (18 بتاريخ) بمكنا2 
الحجوجي) سارة  السيدة  فوتت 
96)الكورنيش) الساكنة بالرباط فيال)
لبطاقة) الحاملة  م  ي  ح  الفتح  حي 
 D567721 رقم) الوطنية  التعريف 
املسماة) للصيدلية  التجاري  األصل 
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»صيدلية املنصور«)الكائن بالحاجب)

شارع) (2 تجزئة الدولة الشطر الثاني)
التجاري) بالسجل  املقيدة  (19 رقم)

صفاء) للسيدة  (75816 رقم) تحت 

املسيرة) حي  بتمارة  الساكنة  الصياد 
 12 227)إقامة الصفاء)رقم) 1)عمارة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)AD207871)وذلك بثمن إجمالي)

قدره)600.000)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكنا2 داخل أجل خمسة)

النشرة) تاريخ صدور  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

باملحكمة التجارية بمكنا2

11 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا2

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معنوي

ملف رقم 2021/10

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

الشخص) تحويل  تم  (2021 مار2)

الذاتي كرواز مليكة الحامل لبطاقة)

 F335587 رقم) الوطنية  التعريف 

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 
معنوي) شخص  إلى  (37282 رقم)

 STE PHARMACIE BAB تحت اسم)

RHA)شركة في طور التأسيس الكائن)

مقرها بحي بريمة باب الرحة رقم)57 

مكنا2.
التجاري) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)1.200.000)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكنا2 داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  يوما  ()15( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكنا2

12 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا2

بيع الحق في الكراء
ملف رقم : 2021/7

تلقاه) توثيقي  عقد  بمتق�سى 

موثق) هرا2  العالي  عبد  األستاذ 

يناير) (21 و) (12 بتاريخ) بمكنا2 

2021)باعت السيدة بولشكور سهام)

 D631535 (: رقم) و  ت  ب  الحاملة 

إقامة) (10 شقة) م  عمارة  الساكنة 

اليوتنو فوزي جريني)CYM،)مكنا2.

للسيدة عتيقة اللكماني،)الحاملة)

الساكنة) (D155575 (: رقم) و  ب ت 
إقامة امير شقة)9)اسماعيلية)2،)زنقة)

2)م.ج مكنا2

شارع) (23 الكائن) الحق في الكراء)

املسجل) مكنا2  م.ج  (5 محمد)

بالسجل التجاري تحت رقم))89872 

وتم تحديد قيمته بثمن إجمالي قدره)

700.000)درهم.

يجب) التعرضات  جميع  لذلك 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكنا2 داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  يوما  ()15( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة الثنية
عن رئيس كتابة الضبط املحكمة التجارية)

بمكنا2

31 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا2

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معنوي

ملف رقم : 2021/07

حساب رقم : 1622

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تحويل) تم  (2021 فبراير) (18 في)

زكية،) الصديق  الذاتي  الشخص 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بالسجل) واملسجلة  (D206363 رقم)

إلى) (20236 رقم) تحت  التجاري 

 STE اسم) تحت  معنوي  شخص 

 EZZAHWA PHAR SARL AU

شركة في طور التأسيس الكائن مقرها)
رقم)228)تجزئة الزهوة،)مكنا2.

التجاري) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)1200000)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكنا2 داخل أجل خمسة)

صدور) تاريخ  من  يوما  ()15( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة الثانبة
عن رئيس كتابة الضبط

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/1

حساب رقم : 2830

بمقت�سى عقد مؤرخ في)11)فبراير)

2021)باع السيد حسني عبد السالم،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

الساكن بدوار اغرام) (I316123 رقم)

لفائدة) بأزيالل،) واويزغت  سرغين 

السيد محمد سعداد الحامل لبطاقة)

.I97379(التعريف الوطنية رقم

الكائن) التجاري  األصل  جميع 

بواويزغت،) الثاني  الحسن  بشارع 

والذي هو عبارة عن إقامة سياحية)

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

باملحكمة االبتدائية بأزيالل) (13638

واملعنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ قدره)110.000)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بأزيالل داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

االعالن األول
رئيس مصلحة كتابة الضبط

ادريس باقس

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن أحمد
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بابن) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
املسجل) التجاري  األصل  أن  أحمد 

تحت رقم):)2216.
 MARCHAND(:(النشاط التجاري

DROGUISTE EN DETAIL
 MARCHAND DE PIECE
 DETACHEES POUR VOITURES

.AUTOMOBILES
زنقة) (62 (: االجتماعي) املقر 

الخوارزمي أوالد امراح.
في اسم):)محمد نظيف.

(: رقم) الوطنية  تعريفه  بطاقة 
.WB29361

أوالد) الخوارزمي  زنقة  (: الساكن)
امراح.

للسيد) بالترا�سي  بيعه  تم  قد 
املهدي نظيف)+)عمر نظيف.

((: رقم) الوطنية  التعريف  بطاقة 
.WB147115(+(WB175385

الساكن):)دوار أوالد بوزيد سيدي)
حجاج ابن أحمد.

في املؤرخ  العقد   بموجب 
طبقا ملقتضيات) (2020 ديسمبر) (23
القانون املنظم لبيع األصل التجاري)
التعرض على) في  الراغبين  لذا فعلى 
أداء)ثمن البيع أن يضعوا تعرضاتهم)
بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل)
أجل)15)يوما ابتداء)من تاريخ النشرة)

الثانية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد عواد

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/01
حساب خصو�سي رقم : 16702

بمقت�سى عقد موثق حرر بمكتب)
موثق) الكوي�سي  هللا  عبد  األستاذ 
بمدينة القنيطرة بتاريخ فاتح مار2)
 MONSIEUR SAID باع) (،2021
 ASSELALOU MAROCAIN CIN :

األصل التجاري الكائن ب)) (X78208

355)بلوك ك أوالد اوجيه القنيطرة.



عدد)5656 - 10)شعبان)1222 )22)مار2)2021)الجريدة الرسمية   6414

شبه) املواد  بيع  (: ك) املستغل 

الطبية.

 SOUS L’ENSEIGNE »PARA

»OULAD OUJIH

لدى) التجاري  بالسجل  واملقيد 

بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

 200.000 مبلغ) مقابل  (63130 رقم)

 SOCIETE PAR لفائدة) درهم 

.PODIUM SARL

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة)

 15 االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل)

من تاريخ النشرة الثانية) يوما ابتداء)

طبقا للفصل)82)من مدونة التجارة.

االعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

129 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/02

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملديرية) واملسجل  (2021 مار2) (3

ماي) (5 بتاريخ) للضرائب  الجهوية 

ناجي األستاذ  طرف  من  (2021 

باع) عبد هللا محامي بهيئة خريبكة،)

السيد عبد املجيد شوراقي بن محمد،)

د) النجد  إقامة  بـ) القاطن  مغربي،)

مراكش،) مبروكة  حي  (2 الشقة) (22

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

منصر) عبد  للسيد  (،I215222 رقم)

دوار) الساكن  مغربي،) الشودار،) بن 

اوالد حداد الحمري قيادة بني سمير)

والحامل لبطاقة التعريف) وادي زم،)

األصل) (،QA75357 رقم) الوطنية 

التجاري املخصص الستغالل مقهى)

بهذه) التجاري  بالسجل  واملسجل 

بالسجل) (6628 رقم) تحت  املحكمة 

قرب) الحرشة  حي  والواقع  التحليلي 

شركة بيم وادي زم.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)
بوادي زم داخل أجل خمسة عشر)
النشرة) تاريخ صدور  من  يوما  ()15(

الثانية.
االعالن األول

138 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم 2021/02
حساب رقم 18250

في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2020 ديسمبر) (23
عبد) السيد  باع  (2020 ديسمبر) (22
لبطاقة) الحامل  الغضبان  الخالق 
إلى) (M11218 التعريف الوطنية رقم)
الحاملة) الغضبان  أسماء) السيدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
مجموع األصل التجاري) (M510652
 AVENUE MY (: ب) الكائن  رقم 
املزاول) (ISMAIL N° 28 EL JADIDA
 COIFFEUR POUR نشاط) فيه 
الشروط) حسب  وذلك  (HOMMES

والكيفية املذكورة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانبة

املشرف على مصلحة السجل التجاري

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
هبة أصل تجاري

ملف رقم : 2021/01
حساب رقم : 11237

بتاريخ) توثيقي  عقد   بمقت�سى 
السيد) وهب  (2020 ديسمبر) (22
الحامل ل.ب.ت.و)  رشيد بوعبد هللا،)
يوسف) للسيد  (XA23256 رقم)
ل.ب.ت.و) الحامل  هللا،) بوعبد 
التجاري) األصل  (XA98029 رقم)
 29 رقم) (02 السالم) بحي  املتواجد 
تحت) املسجل  الخميسات  تيفلت،)
االبتدائية) باملحكمة  (39270 رقم)
التشطيب) تم  والذي  بالخميسات 

بجميع) (2021 يناير) (22 عليه بتاريخ)
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره)

.50000
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تاريخ) من  يوما  ()15( عشر) خمسة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانبة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مكتب السجل التجاري 2021/03

بيع أصل تجاري
العنوان : بسال 26، شارع بنعبود

بتاريخ) توثيقي  عقد   بمقت�سى 
باع) بموجبه  والذي  (2021 فبراير) (2
الحامل) خضراء،) بن  يحيى  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
للسيد فتح هللا بلعبا2،) (A338328
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل) مجموع  (AB323902 رقم)
شارع) (26 بسال،) الكائن  التجاري 
واملسجل بالسجل التجاري) بنعبود،)
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)
 280.000 وذلك بثمن قدره) (23736

درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل خمسة) داخل  بسال  االبتدائية 
صدور) تاريخ  من  يوما  ()15( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانبة

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكتب السجل التجاري

بيع أصل تجاري
2.ت : 25252

حساب رقم : 17161
تطبيقا للمادتين)83)و82)من مدونة)
التجارة،)وبمقت�سى عقد توثيقي محرر)
سعد) سوسن  األستاذة  طرف  من 
املسجل بتاريخ)8)فبراير)2021)بآسفي.
قيقاني،) مريم  السيد  باعت 
 الساكنة بآسفي الرقم)23،)الزنقة)12 

 CAFE MILK BAR السعادة) حي 
الساكن) فيزيد،) سعيد  للسيد 
 بالجديدة تجزئة الجوهرة الخضراء)2 
 سيدي بوزيد،)جماعة موالي عبد هللا،)
بجميع) التجاري  األصل  مجموع 
الكائن) واملعنوية  املادية  عناصره 
عبد السالم مجيد بالد) (591 بالرقم)
الجد اعزيب الدرعي،)آسفي واملسجل)
 25252 بالسجل التجاري تحت رقم)
حسب الشروط املنصوص عليها بعقد)

البيع بثمن قدره)600.000)درهم.
يتعرضوا) أن  البائع  لدائني  يجوز 
أجل) داخل  البيع  ثمن  أداء) على 
أقصاه)15)يوما بعد النشر الثاني لهذا)
مضمونة) رسالة  بواسطة  اإلعالن 
أو بإيداع هذا) مع اإلشعار بالتوصل،)
التعرض مقابل وصل بكتابة الضبط)
يبين) أن  ويجب  املحكمة،) بهذه 
مبلغ) البطالن  طائلة  تحت  التعرض 
الدين وأسبابه واملوطن املختار داخل)

دائرة املحكمة.
النشرة الثانبة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

35 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 
صالح

شعبة السجل التجاري
ملف بيع رقم 28/2021

بيع أصل تجاري
مصحح) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 نوفمبر) (22 بتاريخ) اإلمضاء)
 2020 ديسمبر) (16 بتاريخ) مسجل 
باع السيد التهامي) بإدارة التسجيل،)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  هشومي،)
الحسنية سوق) وحي  (IB59292 رقم)
للسيد) (39 الرقم) (2 بلوك) السبت 
للبطاقة) الحامل  طنطاوي،) حميد 
والساكن) (I208039 رقم) الوطنية 
بورحمون،) اوالد  السعيدة  بالشركة 
ثلث واحد من األصل التجاري الكائن)
حي النجاة زاوية شارع بئر انزران زنقة)
كمطعم) املعد  السبت  سوق  ازيالل 
التجاري) بالسجل  واملقيد  ومقهى،)
بن) بالفقيه  االبتدائية  باملحكمة 
بجميع) (12212 رقم) تحت  صالح 
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عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره)

200.000)درهم.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)

التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه)

بن صالح داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثانبة
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 

صالح

شعبة السجل التجاري

ملف بيع رقم 50/2021

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 يناير) (7 بتاريخ) اإلمضاء)

 2021 يناير) (28 بتاريخ) واملسجل 

بإدارة التسجيل بالفقيه بن صالح،)

الحامل) قدم السيد بومزبرة محمد،)

 IB21962 رقم) الوطنية  للبطاقة 

هللا) عبد  بن  عالل  بشارع  الساكن 

لشركة) الفقيه بن صالح،) (08 الرقم)

 FIDUCIAIRE ATAKADOUME

شركة) (BOUMZEBRA SARL AU

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد في طور التأسيس،)

بشارع) الساكن  االجتماعي  مقرها 

الفقيه) (08 عالل بن عبد هللا الرقم)

التجاري) األصل  جميع  صالح،) بن 

باملحكمة) التجاري  بالسجل  املقيد 

تحت) صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

املادية) عناصره  بجميع  (2976 رقم)

قدره) بثمن  قومت  والتي  واملعنوية 

800.000)درهم.

فعلى دائني مقدم األصل التجاري)

املذكور أعاله أن يتقدموا بتعرضاتهم)

إلى قسم السجل التجاري باملحكمة)

داخل) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

)15()من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بسطات.

رقم) تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه 

7152)املستغل كصيدلية)-)صيدلية)

احمد) موالي  زنقة  الكائنة  (- باتول)

سطات بالترا�سي) (20 درب عمر رقم)

بين السيد عبد هللا فضيل الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

محج) (86 والساكن) (BE25923

الحسن الثاني الطابق السفلي الدار)

محمد) السيد  واملشتري  البيضاء)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مفتوحي 

والساكن) (.W317229 رقم) الوطنية 

 52 رقم) الكويرة  شارع  ميمونة  بحي 

عقد) بموجب  انتقل  والذي  سطات 

 2020 ديسمبر) (2 في) واملؤرخ  رسمي 

واملحرر من طرف) (2021 يناير) و27)

بمدينة) موثقة  مريم دوش  األستاذة 

ملقتضيات) طبقا  وذلك  املحمدية 

القانون املنظم لبيع لألصل التجاري.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

التجاري() السجل  )قسم  بسطات)

وذلك داخل أجل)15)يوما ابتداء)من)

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

39 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

إشهار هبة أصل تجاري
ملف رقم : 2021/1
حسب رقم : 1997

املؤرخ) العدلي  الرسم  بمقت�سى 
بدفتر) واملضمن  (2019 يناير) (17 في)
282)صحيفة) أ رقم) (68 األمالك رقم)
 2020 نوفمبر) (3 بتاريخ) (315
رقم) التسجيل تحت  بإدارة  املسجل 
2019000280270551)وهب السيد)
 L117577(عبد االله األشهب وطنيته
للسيدة حميدة األشهب وطنيتها رقم)
للمقهى) التجاري  األصل  (L117578
الكائنة) بشرى  شاي  قاعة  املسماة 
بشارع محمد الخامس رقم)2)القصر)
الكبير واملسجل باملحكمة االبتدائية)
 2250 رقم) تحت  الكبير  بالقصر 
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 
مبلغ) في  املوهوب  امللك  قوم  وقد 
قدره سبعمائة وخمسين ألف درهم)

750.000)درهم.
تقديم) دائن  كل  فعلى  وعليه 
أجل) داخل  املحكمة  لهذه  تعرضه 

أقصاه)15)يوما من النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة))كتابة الضبط
أنس املصباحي

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
إشهار تقديم أصل تجاري

حصة في شركة
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 2021/03
حساب رقم : 6660

بمقت�سى عقد مساهمة في شركة)
وتقرير) (2021 فبراير) (2 في) مؤرخ 
 27 في) املؤرخ  الحسابات  مراقب 
بكتابة) مودع  وبطلب  (2021 يناير)
 2021 فبراير) (22 بتاريخ) الضبط 
عبده) محمد  استيتو  السيد  قدم 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري) األصل  (D321832 رقم)
مكرر شارع) و109) (109 الكائن برقم)
الدشيرة) أموكاي  الخامس  محمد 

التجاري) بالسجل  واملسجل  انزكان 

12368)بالسجل التحليلي) تحت رقم)

الشركة) في  كحصة  املحكمة  بهذه 

 LE GRAND PHARMACIE املدعوة)

محدودة) شركة  (D’AMOUGAY

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

بنفس) االجتماعي  مقرها  والكائن 

العنوان املشار إليه أعاله.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي)) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

15)يوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة)2 

من مدونة التجارة.
مصلحة))كتابة الضبط

النشرة األولى

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 2021/01

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

بتارودانت) االبتدائية  املحكمة  لدى 

األصل) تقديم  عقد  بمقت�سى  أنه 

 2021 فبراير) (19 التجاري املؤرخ في)

لشركة) اخراز  الحسن  السيد  قدم 

 ASSURANCES TRAOUDANT

جميع األصل التجاري الكائن) (SARL

السو�سي) املختار  البالليع شارع  بحي 

تجزئة الزهور إقليم تارودانت والذي)

وقد) التأمينات  وكيل  عن  عبارة  هو 

 1.516.192.93 قدره) مبلغ  في  قوم 

التحليلي) بالسجل  املسجل  درهم 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)

رقم)5012.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

15)يوما املوالية للنشرة) تقدم داخل)

الثانية.
النشرة األولى

اإلمضاء)

حليف بنجرايف

24 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

ملف  التنفيذ رقم 20/1537

لفائدة : جواي حسنية بصفتها 

مقدمة عن املحجور عليه حسن 

جواي

ينوب عنها : األستاذ حاميد الخيال 

املحامي بهيئة بني مالل

ضد : بحضور النيابة العامة بهذه 

املحكمة

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية بني)

2021)على) 27)أبريل) مالل أنه بتاريخ)

الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة)

بيع) سيقع  املحكمة  بهذه  البيوعات 

لنصيب املحجور عليه حسن جواي)

 96 أصل) من  سهما  (12 في) املتمثل 

سهما في العقار الكائن باملحل املدعو)

ام الظهر داخل املدار الحضاري ببني)

مالل الذي عبارة عن قطعة أرضية)

الزيتون،) بأشجار  مغروسة  سقوية 

مساحتها اإلجمالية)1)هكتار)3)آر)65 
)رسم عقاري) (: يحده شماال) سنتيار.)

10/78925)تجزئة علياء)سيدي) رقم)

القاسم) أبو  ورثة  (: شرقا) بوعثمان،)
عقاري) رسم  (: جنوبا) الصومعي،)

ورسم عقاري رقم) (10/73797 رقم)

رقم) عقاري  ورسم  (10/67822
عقاري) رقم  (: وغروبا) (، (10/68032

الرسم) وبقايا  (10/28182 رقم)

منه) املستخرجة  والرسوم  العقاري 

ورسم) (10/29158 عقاري) ورسم 

عقاري) رسم  و  (10/28691 عقاري)

.10/56115

لبيع) االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

عليه حسن جواي) املحجور  نصيب 

 96 أصل) من  سهما  (12 في) املتمثل 

سهما في العقار من طرف الخبير في)

)مليون) درهم) (1.133.671,875 مبلغ)

وستمائة) الفا  وثالثون  وثالثة  ومائة 

وثمانمائة) درهما  وسبعون  وواحد 

وخمسة وسبعون سنتيما(.

وعلى من رست عليه املزايدة أن)

يؤدي الثمن فورا مع زيادة)3%)واجب)

الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  من  وللمزيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية)

دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمضاء):)رئيس مصلحة كتابة الضبط

صالح مسضق
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محكمة االستئناف بفاس
ملف : جنائي استئنافي

رقم : 2020/2625/52

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي):)الحسوني).

الرحيم) عبد  (: الشخ�سي) االسم 

مزداد سنة)1989)بفا2.

بنت) طامو  (: وأمه) أحمد  (: ابن)

الحسين.

حي األمل باب) (20 رقم) (: الساكن)

السيفر فا2.

حكم عليه بتاريخ)16)مار2)2020 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية)

بفا2 علنيا انتهائيا وغيابيا.

من أجل):)جناية محاولة اختطاف)

والتهديد) العنف  باستعمال  قاصرة 

عرضها) هتك  ومحاولة  والتدليس 

بالعنف.

في الشكل):)قبول االستئناف.

القرار) تأييد  (: املوضوع) في 

غرفة) عن  الصادر  املستأنف 

بتاريخ املحكمة  بهذه   الجنايات 

في) (72 رقم) تحت  (2020 يناير) (30

فيما) (2019/2621/212 رقم) امللف 

 ق�سى به من مؤاخذة املتهم الحسوني

أجل) من  أحمد  بن  الرحيم  عبد 

بسنتين) ومعاقبته  إليه  املنسوب 

املتهم) وتحميل  نافذا،) حبسا  اثنتين 

الصائر مجبرا في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)
الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 
بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)
للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا2
ملف : جنائي استئنافي
رقم : 2020/2623/55
ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)حسيسو).

االسم الشخ�سي):)يوسف..
:)عائشة بنت) :)الحسين وأمه) ابن)
سبتمبر) (10 بتاريخ) مزداد  محمد 

1989)بفا2.
ايت) دوار سهب عشار  (: الساكن)

السبع ايموزار كندر صفرو.
سبتمبر) (21 بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرفة  طرف  من  (2020
انتهائيا) علنيا  بفا2  االستئنافية 

وغيابيا.
من أجل):)جناية االغتصاب الناتج)

عنه االفتضاض.
في الشكل):)قبول االستئناف.

القرار) إلغاء) (: املوضوع) في 
غرفة) عن  الصادر  املستأنف 
بتاريخ املحكمة  بهذه   الجنايات 
في) (187 تحت رقم) (2019 مار2) (18
فيما) (2019/2639/111 رقم) امللف 
والحكم) املتهم  براءة  من  به  ق�سى 
نسب) ما  أجل  من  بإدانته  الجديد 
إليه والحكم عليه بسنتين اثنتين))2) 
وتحميل املتهم الصائر) حبسا نافذا،)

مجبرا في األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.
وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.
الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا2

ملف : جنائي استئنافي

رقم : 2020/2625/69

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي):)بهلول

االسم الشخ�سي):)عبد الرحيم.

ابن):)عبد السالم وأمه):)رحمة بنت)

محمد))مزداد سنة)1992)بفا2.

فا2) واد  (16 زنقة) (2 (: الساكن)

فا2.

حكم عليه بتاريخ)23)مار2)2020 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية)

بفا2 علنيا انتهائيا وغيابيا.

جناية التغرير بقاصر) (: من أجل)

عنه) الناتج  بالعنف  عرضها  وهتك 

االفتضاض ونشر صور خليعة.

في الشكل):)قبول االستئناف.

القرار) تأييد  (: املوضوع) في 

غرفة) عن  الصادر  املستأنف 

بتاريخ املحكمة  بهذه   الجنايات 

في) (128 تحت رقم) (2020 فبراير) (13

فيما) (2019/2621/221 رقم) امللف 

عبد) املتهم  مؤاخذة  من  به  ق�سى 

املنسوب) أجل  من  بهلول  الرحيم 

إليه ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا)

الصائر مجبرا) املتهم  وتحميل  نافذا،)

في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا2

ملف : جنائي استئنافي

رقم : 2020/2625/21

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي):)ضركيد.

مزداد) ( أمين) (: الشخ�سي) االسم 

بتاريخ)10)أبريل)1990)بفا2.

بنت) زينب  (: الحسين وأمه) (: ابن)

محمد.

باب) (3 زنقة) (5 رقم) (: الساكن)

السيفر عين هارون فا2.

 2020 9)مار2) حكم عليه بتاريخ)

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية)

بفا2 علنيا انتهائيا وغيابيا.

جناية التغرير بقاصر) (: من أجل)

وهتك عرضها بدون عنف.

في الشكل):)قبول االستئناف.

القرار) إلغاء) (: املوضوع) في 

غرفة) عن  الصادر  املستأنف 

بتاريخ املحكمة  بهذه   الجنايات 

12)ديسمبر)2019)تحت رقم)823)في)

فيما) (2019/2621/125 رقم) امللف 

ضركيد) املتهم  براءة  من  به  ق�سى 

أمين بن الحسين والحكم من جديد)

بإدانته من أجل ما نسب إليه وعقابه)

نافذا،) حبسا  ()2( اثنتين) بسنتين 

وتحميل املتهم الصائر مجبرا في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار

ملف جنائي استئنافي رقم : 

2020/2611/272

االسم) علواني،) (: العائلي) االسم 

بتاريخ) مزداد  عماد،) (:  الشخ�سي)

يعقوب،) بموالي  (1999 يوليو) (17

احمد،) بنت  الكاملة  وأمه  علي  ابن 

الحسني) الحي  (9 زنقة) (35 الساكن)

بندباب،)فا2.

 حكم عليه بتاريخ)29)سبتمبر)2020 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية)

بفا2 علنيا انتهائيا وغيابيا،)من أجل)

بالتعدد) املوصوفة  السرقة  جناية 

واستعمال) والليل  والتهديد  والعنف 

ناقلة والسالح.

في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)إلغاء)القرار املستأنف)

بهذه) الجنايات  غرفة  عن  الصادر 

 2020 ماي) (28 بتاريخ) املحكمة 

رقم) امللف  في  (270 رقم) تحت 

2020/2609/139)فيما ق�سى به من)

براءة املتهم والحكم من جديد بإدانته)

من أجل ما نسب إليه والحكم عليه)

نافذا،) حبسا  سنوات  ()03( بثالث)

وتحميل املتهم الصائر مجبرا في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار

ملف جنائي استئنافي رقم : 

2018/2611/262

االسم) مادي،) (: العائلي) االسم 

بتاريخ) مزداد  سالم،) (:  الشخ�سي)

الجزائر،) بالقبة  (1972 نوفمبر) (18

ابن سعيد وأمه ربيحة بنت محمد،)

حي) تجزئة املهدي،) (60 الساكن رقم)

بدر قرب صيدلية املالئكة،)فا2.

 حكم عليه بتاريخ)30)أكتوبر)2018 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية)

بفا2 علنيا انتهائيا وغيابيا،)من أجل)

جناية التزوير في وثيقة رسمية.

في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأييد القرار املستأنف)

بهذه) الجنايات  غرفة  عن  الصادر 

املحكمة بتاريخ)5)يوليو)2018)تحت رقم)

 2018/2609/63 رقم) امللف  في  (522

فيما ق�سى به من مؤاخذة املتهم مادي)

سالم بما نسب إليه وبمعاقبته بسنتين)

وبحذف) نافذا  حبسا  ()02( اثنتين)

الوثيقة املزورة،)وتحميل املتهمين الصائر)

تضامنا واإلجبار في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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محكمة االستئناف بفا2
ملخص الحكم أو القرار

ملف جنائي استئنافي رقم : 
2020/2625/72

االسم) الكنوني،) (: العائلي) االسم 
بتاريخ) مزداد  محمد،) (:  الشخ�سي)
ابن علي وأمه عائشة) (،1982 ماي) (8
الشادكة) الساكن دوار  بنت سعيد،)
إقليم) الواثة،) قيادة  عزابة،) جماعة 

صفرو.
 حكم عليه بتاريخ)30)مار2)2020 
من طرف غرفة الجنايات االستئنافية)
بفا2 علنيا انتهائيا وغيابيا،)من أجل)
جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها)

بالعنف.
في الشكل):)قبول االستئناف.

في املوضوع):)تأييد القرار املستأنف)
بهذه) الجنايات  غرفة  عن  الصادر 
 2018 سبتمبر) (17 بتاريخ) املحكمة 
رقم) امللف  في  (701 رقم) تحت 
به) ق�سى  فيما  (2017/2621/186
من مؤاخذة املتهم محمد الكنوني من)
وهتك) بقاصرة  التغرير  جنحة  أجل 
للفصلين) بدون عنف طبقا  عرضها 
275)و282)من القانون الجنائي بعد)
إعادة التكييف طبقا للمادة)232)من)
ومعاقبته) الجنائية  املسطرة  قانون 
وتحميل) بسنة واحدة حبسا نافذا،)

املتهم الصائر مجبرا في األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)

العقل.
وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)

الحكم.
الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
املوضوع : التحديد اإلداري

رقم 839
املرجع : املرسوم رقم 362.20.2

الصادر في 5 يونيو 2020
العقار املدعو) إن محضر تحديد 
اسم) في  تحديده  تم  الذي  »الكو«،)
قد) »انتاون«،) الساللية) الجماعة 
سكتانة) قيادة  بمقر  وضعه  تم 
وكذا) دائرة تالوين إقليم تارودانت،)
العقارية) األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بتارودانت،)
األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أجل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
غاية إلى  وذلك  سكتانة   لقيادة 

25)يونيو)2021.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
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وزارة الداخلية

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 822

املرجع : املرسوم رقم 363.20.2
الصادر في 5 يونيو 2020

العقار املدعو) إن محضر تحديد 
تم) الذي  الحاج«،) ايت  »ملك 

الساللية) الجماعة  في اسم  تحديده 
بمقر) وضعه  تم  قد  الحاج«،) »ايت 
إقليم) تالوين  دائرة  اسكاون  قيادة 
على) باملحافظة  وكذا  تارودانت،)
املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 
العقاري بتارودانت،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر االطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أجل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
غاية إلى  وذلك  اسكاون   لقيادة 

25)يونيو)2021.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
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وزارة الداخلية

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 822

املرجع : املرسوم رقم 361.20.2
الصادر في 5 يونيو 2020

العقار املدعو) إن محضر تحديد 
تحديده) تم  الذي  اسكاون«،) »ملك 
في اسم الجماعة الساللية)»اد نوح«،)
اسكاون) قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 
وكذا) دائرة تالوين إقليم تارودانت،)
العقارية) األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بتارودانت،)
األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أجل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
غاية إلى  وذلك  اسكاون   لقيادة 

25)يونيو)2021.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
132

وزارة الداخلية

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 826

املرجع : املرسوم رقم 360.20.2
الصادر في 5 يونيو 2020

العقار املدعو) إن محضر تحديد 
الذي تم تحديده في) »ملك ادغيغ«،)
»اد نوح«،) الساللية) الجماعة  اسم 
اسكاون) قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 
وكذا) دائرة تالوين إقليم تارودانت،)
العقارية) األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بتارودانت،)
األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أجل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  اسكاون   لقيادة 

25)يونيو)2021.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
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وزارة الداخلية

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 828

املرجع : املرسوم رقم 357.20.2

الصادر في 5 يونيو 2020

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

في) تحديده  تم  الذي  »تمالوت«،)

»اد نوح«،) الساللية) الجماعة  اسم 
اسكاون) قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 

وكذا) دائرة تالوين إقليم تارودانت،)

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقاري بتارودانت،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  اسكاون   لقيادة 

25)يونيو)2021.
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 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
134

وزارة الداخلية

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 850

املرجع : املرسوم رقم 359.20.2
الصادر في 5 يونيو 2020

العقار املدعو) إن محضر تحديد 
الذي تم تحديده في اسم) »اوديد«،)
قد) »اد نوح«،) الساللية) الجماعة 
اسكاون) قيادة  بمقر  وضعه  تم 
وكذا) دائرة تالوين إقليم تارودانت،)
العقارية) األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بتارودانت،)
األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أجل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
غاية إلى  وذلك  اسكاون   لقيادة 

25)يونيو)2021.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
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وزارة الداخلية

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 852

املرجع : املرسوم رقم 356.20.2
الصادر في 5 يونيو 2020

العقار املدعو) إن محضر تحديد 
في) تحديده  تم  الذي  »اغديون«،)
»اغديون«،) اسم الجماعة الساللية)
سكتانة) قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 
وكذا) دائرة تالوين إقليم تارودانت،)
العقارية) األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بتارودانت،)
األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أجل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
غاية إلى  وذلك  سكتانة   لقيادة 

25)يونيو)2021.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
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وزارة الداخلية

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 852

املرجع : املرسوم رقم 358.20.2
الصادر في 5 يونيو 2020

العقار املدعو) إن محضر تحديد 
الذي تم تحديده في) »تيسفريوين«،)
اسم الجماعة الساللية)»املغارطين«،)
سكتانة) قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 
وكذا) دائرة تالوين إقليم تارودانت،)

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بتارودانت،)
األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أجل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)22)مار2)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
غاية إلى  وذلك  سكتانة   لقيادة 

25)يونيو)2021.
 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بتارودانت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)26)سبتمبر)2021.
137

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2021/2173)بتاريخ)19)فبراير)2021 
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
الرسم) ذي  (2 فيال شطر) (1 سوهير)
املتواجد) (57/2060 عدد) العقاري 
باشوية) ازرو،) الترابية  بالجماعة 
من تاريخ) ابتداء) إقليم افران،) أزرو،)
مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021
املاء) وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 
مساحتها) خضراء) مساحة  وسقي 
هكتارا لفائدة السيدة بوزيان) (0.06
التعريف) لبطاقة  الحامل)ة() سمير 

.VA52538(الوطنية
37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2196)بتاريخ)23)فبراير)2021 

الجماعي) العقار  على  سيجرى  الذي 

اململوك للجماعة الساللية ذي عقد)

عقد) وملحق  (17/223 عدد) ايجار 

ايجار عدد)20/72)املتواجد بالجماعة)

الترابية بطيط،)دائرة عين تاوجدات،))

 19 ابتداء)من تاريخ) إقليم الحاجب،)

مار2)2021)إلى غاية)29)مار2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

 STE(سقي مساحة)5)هكتارات لفائدة

في) (ENZOR AGRICULTURE SARL

شخص ممثلها القانوني.

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/2189)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

بويمشرا2 ذي عقد شراء)ض))بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (306 ص) (330

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) إقليم صفرو،) ايموزار كندر،)

إلى غاية) (2021 مار2) (19 من تاريخ)

2021)بحث علني في شأن) مار2) (29

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل سقي مساحة)1.30 

مصطفى) السيد)ة() لفائدة  هكتارا 

لبطاقة) الحامل)ة() السنو�سي 

التعريف الوطنية)CB229057)ورقم)

.CB67122

39
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/2188)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى)) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (1 سويطي)

بالجماعة) املتواجد  (21/65680

تازة،) دائرة  مرزوقة،) باب  الترابية 

إقليم تازة،)ابتداء)من تاريخ)19)مار2)

2021)إلى غاية)29)مار2)2021)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب ملاء)

لفائدة) هكتار  (1 مساحة) سقي 

مهداوي محمد الحامل)ة() السيد)ة()

.Z23895(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/2185)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى)) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  كنوز 

بالجماعة) املتواجد  (21/52362

واد) دائرة  الغربية،) غياتة  الترابية 

من تاريخ) ابتداء) إقليم تازة،) أمليل،)

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

منه،) الترخيص بإنجاز بئر وجلب ملاء)

 0.8352 مساحة) سقي  أجل  من 

الربع بشرى) هكتار لفائدة السيد)ة()

الحامل)ة()لبطاقة التعريف الوطنية)

.Z268679
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2176)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى)) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  ليبويليي 

املتواجد بالجماعة الترابية) (K/1321

آيت حرز الـله،)دائرة عين تاوجدات،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

ملاء) وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 0.85 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

جطو حسن) هكتار لفائدة السيد)ة()

الحامل)ة()لبطاقة التعريف الوطنية)

.UC20356
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2236 

املسمى)) العقار  على  سيجرى  الذي 

 133 ( بعدد) ض  عقد شراء) ( العين)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (97 ص)

إقليم) تيسة،) دائرة  البسابسة،)

مار2) (26 تاريخ) من  ابتداء) تاونات،)

بحث) (2021 أبريل) (5 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب ملاء)

شخص) في  الرحمة  مسجد  تزويد 

ممثلها القانوني.)
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 مار2) (1 بتاريخ) (2021/2228 

املسمى)) العقار  على  سيجرى  الذي 

من) مسملة  وثيقة  ذي  الحرشات 

العقارية) املحافظة  مصالح  طرف 

  5 بتاريخ) عليها  ( مصادق) بصفرو 

بالجماعة) املتواجد  (2020 نوفمبر)

الترابية تازوطة،)دائرة صفرو،)إقليم)

مار2) (25 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

بحث) (2021 أبريل) (5 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) ملاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (0.5092 أجل سقي مساحة)

محمد) السيد)ة(البسبا�سي  لفائدة 

الحامل)ة()لبطاقة التعريف الوطنية)

 .A276330
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح) بتاريخ  (2021/2227 ح.ج)

على) سيجري  الذي  (2021 مار2)

العقار املسمى ايت حمي ذي شهادة)

املتواجد) (92/2020 رقم) االستغالل 

الشكاك،) عين  الترابية  بالجماعة 

صفرو،) إقليم  كندر،) ايموزار  دائرة 

 2021 مار2) (25 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2021 أبريل) (5 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتارا  (0,5873 مساحة)

السيد بوطيبي مولود الحامل لبطاقة)

.C207881(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2021/2222

العقارين) على  الذي سيجري  (2021

ذي) امكايدو  تاعيساويت  املسميين 

 28 ص) (25 بعدد) ض  شراء) عقد 

 26 بعدد) ض  واجب  شراء) وعقد 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (30 ص)

تزكيت،)باشوية افران،)إقليم افران،)

 2021 مار2) (25 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2021 أبريل) (5 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

السيد سعيد الزعري وحليمة ناشد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH82688(و(BJ112282
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2021/2232

الذي سيجري بالعقار املسمى) (2021

اوالد حمو ذي الرسم العقاري عدد)

املتواجد بالجماعة الترابية) (F/1022

إقليم) غفساي،) باشوية  اورتزاغ،)

مار2) (25 تاريخ) من  ابتداء) تاونات،)

بحث) (2021 أبريل) (5 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بجلب املاء)من سد الوحدة،)من أجل)

سقي مساحة)25)هكتار لفائدة شركة)

 SOCIETE DOMAINE DU NORD

ممثلها) شخص  في  (MAROCAIN

القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2020/2235

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

املسمى الحمرية)-)1)تينغون)-)الحمرية)

-)الحمرية)-)بوكوار)-)حمرية)-)بوكوار)-)

حمرية ذي عقود شراء)مضمنة بعدد)

وعدد) (239 وعدد) (225 وعدد) (315

املتواجد بالجماعة) (316 وعدد) (237

املنزل،) دائرة  تمكناي،) عين  الترابية 

 25 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

 2021 5)أبريل) 2021)إلى غاية) مار2)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)1,1803)هكتارا لفائدة)

لبطاقة) الحامل  منير  عروب  السيد 

.DF805162(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2021/2232

العقارين) على  الذي سيجري  (2021

بوتسقيفين) احفور  املسميين 

وبوسقيف ذي عقد كراء)ارض فالحية)

املتواجد) (2021 فبراير) (5 حرر بتاريخ)

دائرة) تمحضيت،) الترابية  بالجماعة 

من تاريخ) ابتداء) إقليم افران،) أزرو،)

أبريل) (5 غاية) إلى  (2021 مار2) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارات لفائدة السيد زحاف ياسين)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D228330

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2021/2221

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

 P1 القطعة) ميورمي  فدام  املسمى 

 272 بعدد) ضمن  شراء) عقد  ذي 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

صفرو،) دائرة  احمد،) بن  يوسف 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

أبريل) (5 غاية) إلى  (2021 مار2) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)7,8166 

الغابوش) السيدة  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الهام 

.C522703(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2021/2216)بتاريخ)26)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري رقم) الرسم  عين كرمة ذي 

بالجماعة) املتواجد  (K/13502

الترابية إقدار،)دائرة الحاجب،)إقليم)

25)مار2) الحاجب،)ابتداء)من تاريخ)

بحث) (2021 أبريل) (5 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

معه) ومن  محمد  الفحل  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D817071

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

فبراير) (26 بتاريخ) (2021/2215

العقارين) على  الذي سيجري  (2021

ذي) وبحكاك  بحكاك  املسميين 

 02/23000 الرسمين العقاريين رقم)

ورقم)05/27936)املتواجد بالجماعة)

الترابية لقصير،)دائرة عين تاوجدات،)

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

أبريل) (5 غاية) إلى  (2021 مار2) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

منه،) الترخيص بحفر بئر وجلب املاء)

 1,0040 مساحة) سقي  أجل  من 

املهدي) السيد سالوي  لفائدة  هكتار 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE662890

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2020/2212)بتاريخ)26)فبراير)2021 

الذي سيجري على العقار املسمى دار)

بيبي رباط الخير ذي إشهاد ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (129 ص) (226

املنزل،) دائرة  الخير،) رباط  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

أبريل) (5 غاية) إلى  (2021 25)مار2)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  بئر  بحفر  الترخيص 

 0,63 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

خاليد) برودي  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z137273
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2021/2213)بتاريخ)26)فبراير)2021 

الذي سيجري على القطعة األرضية)

عدد) إدارية  شهادة  ذات  الفالحية 

16/2021)املتواجد بالجماعة الترابية)

إقليم) دائرة عين عرمة،) ايت والل،)

25)مار2) من تاريخ) ابتداء) مكنا2،)

بحث) (2021 أبريل) (5 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من أجل) منه،) بحفر بئر وجلب املاء)

املاشية) وأرواء) املنزلي  االستعمال 

وسقي مساحة)0,1370)هكتار لفائدة)

معه) ومن  مصطفى  مشتاقي  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D510072

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2021/2222

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

العقاري) الرسم  منتيش ذي  املسمى 

بالجماعة) املتواجد  (67/6391 رقم)

سبع) باشوية  عيون،) سبع  الترابية 

من) ابتداء) الحاجب،) إقليم  عيون،)

غاية إلى  (2021 مار2) (26  تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2021 أبريل) (5

ثقب) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

مساحة)2,43)هكتارات لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  عادل  طحيطاح 

.D753261(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2021/2212)بتاريخ)25)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

وفدان) اعفي  وتاغدة  امكال  فدان 

املر2 وفدان امكال ذي عقود شراء)

وبعدد) (563 وبعدد) (61 بعدد) ض 

363)املتواجد بالجماعة) 309)وبعدد)

صفرو،) دائرة  العنوصر،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

2021)إلى غاية فاتح أبريل) 22)مار2)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)0,5225 

عمر) كريش  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB20081

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2021/2211)بتاريخ)25)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

 560 تغدة ذي عقود شراء)ض بعدد)

املتواجد) (293 وبعدد) (378 وبعدد)

دائرة) العنوصر،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

إلى غاية فاتح) (2021 22)مار2) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2021 أبريل)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

1,5470)هكتارا لفائدة السيد كريش)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مبارك 

.C152381(الوطنية

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2020/2208)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

عدد) االستغالل  شهادة  ذي  ثيرا2 

املتواجد) (2020 أكتوبر) (7 بتاريخ) (02

املخفي،) سيدي  الترابية  بالجماعة 

ابتداء) افران،) إقليم  أزرو،) دائرة 

إلى غاية) (2021 مار2) (19 من تاريخ)

2021)بحث علني في شأن) مار2) (29

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

1,39)هكتارا لفائدة السيد العمراوي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.D201881(الوطنية

58

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2021/2207)بتاريخ)22)فبراير)2021 

الذي سيجري على العقارين املسميين)

مبروكة ومرزوقة ذي شهادتي امللكية)

رقم)22035/07)وF/12112)املتواجد)

بالجماعة الترابية را2 تابودة،)دائرة)

 املنزل،)إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

من واد سبو،) الترخيص بجلب املاء)

 21,8690 مساحة) سقي  أجل  من 

عبد) االدري�سي  السيد  لفائدة  هكتار 

التعريف) لبطاقة  الحامل  االحد 

.D26021(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2020/2206)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  محمد  ملك 

بالجماعة) املتواجد  (21/6911 رقم)

املنزل،) دائرة  تمكناي،) عين  الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

التازي محمد) السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C232595

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2198)بتاريخ)23)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (2 فندق)

بالجماعة) املتواجد  (59/85526

الحضرية توالل باشوية توالل،)عمالة)

تاريخ) من  ابتداء) مكنا2  إقليم   أو 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

من أجل سقي مساحة)0,3560)هكتار)

 STE IMMOBILIERE STINIA(لفائدة

SARL)في شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2230)بتاريخ فاتح مار2)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) إدارية  شهادة  ذي  التر2 

بالجماعة) املتواجد  (18/2021

الترابية مجاط،)دائرة احواز مكنا2،)

تاريخ) من  ابتداء) مكنا2   إقليم 

 26)مار2)2021)إلى غاية)5)أبريل)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

أجل) من  منه  املاء) وجلب  بئر  بحفر 

هكتارات) (4,5133 مساحة) سقي 

هللا) عبد  زيتاوي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D261362

62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2229)بتاريخ فاتح مار2)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (1 بوعيون)

بالجماعة) املتواجد  (67/7502 رقم)

الحاجب،) دائرة  إقدار،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب   إقليم 

 26)مار2)2021)إلى غاية)5)أبريل)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

السيد عواج محمد الحامل لبطاقة)

.Z27283(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2226)بتاريخ فاتح مار2)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري رقم) الرسم  ذي  (1 سحيمي)

بالجماعة) املتواجد  (67/12323

أكوراي،) دائرة  يعزم،) ايت  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب   إقليم 

 26)مار2)2021)إلى غاية)5)أبريل)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

مساحة) وسقي  املنزلي  االستعمال 

حدو�سي) السيد  لفائدة  هكتارات  (3

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.S292365(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2191)بتاريخ)22)فبراير)2021 

الذي سيجرى على القطعة األرضية)

موضوع) علة  بن  املسماة  الحبسية 

ذات) (5/88689 الرسم العقاري رقم)

يناير) (28 بتاريخ) محرر  كراء) عقد 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2021

إقليم مكنا2) دائرة زرهون،) وليلي،)

إلى) (2021 22)مار2) ابتداء)من تاريخ)

بحث علني في) (2021 مار2) (29 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقبين)

وجلب املاء)منهما من أجل االستعمال)

هكتارات) (10 مساحة) وسقي  املنزلي 

لفائدة السيد حميمر محمد الحامل)

.GB590(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2193)بتاريخ)22)فبراير)2021 

الذي سيجرى على الضيعة الحبسية)

املسماة خربة سيدي بوهاني موضوع)

 05/17278 رقم) التحفيظ  مطلب 

بتاريخ) مصادق عليه  ذي عقد كراء)

املتواجد بالجماعة) (2021 فبراير) (15

الترابية عين كرمة،)دائرة عين عرمة،)

تاريخ) من  ابتداء) مكنا2   إقليم 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (22

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي) االستعمال  أجل  من  منهما 

هكتارات لفائدة) (22 وسقي مساحة)

السيد حميمر محمد الحامل لبطاقة)

.GB590(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2205)بتاريخ)23)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (2 حسنية)

بالجماعة) املتواجد  (21/52866

دائرة) اخيار،) سيدي  كندر  الترابية 

 صفرو،)إقليم صفرو ابتداء)من تاريخ)

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتارا) (1,80 من أجل سقي مساحة)

لفائدة السيدة سلوى مومن ونادية)

التعريف) لبطاقة  الحامالن  مومن 

.C256260و(C356313(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/2167)بتاريخ)18)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

 195 بعدد) ضمن  شراء) ذي  الرملة 

عين) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم صفرو) املنزل،) دائرة  تمكناي،)

إلى) (2021 15)مار2) ابتداء)من تاريخ)

بحث علني في) (2021 مار2) (25 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه من أجل سقي مساحة)

السيدة) لفائدة  هكتارا  (0,2399

لبطاقة) الحاملة  خديجة  الوردي 

.CB85306(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/2168)بتاريخ)18)فبراير)2021 

الذي سيجرى على العقارات املسماة)

بالد امرجع درحو املعروفة بتغزرين)

 358 وتغروط ذي شراء)ضمن بعدد)

 220 رقم) وتغرضين ذي عقد شراء)

عين) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم صفرو) املنزل،) دائرة  تمكناي،)

إلى) (2021 15)مار2) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  (2021 مار2) (25 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

هكتارا لفائدة السيد) (1,42 مساحة)

لبطاقة) الحامل  رشيد  اقدادة 

.CB135262(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2180)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

بعدد) ضمن  شراء) ذي  الدار  فدان 

بالجماعة) املتواجد  (13 ص) (12

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات   إقليم 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) (0,60 من أجل سقي مساحة)

لفائدة السيد بوطيب بناصر وفاطمة)

املعتضد الحامالن لبطاقة التعريف)

.A352376و(Z99980(الوطنية

70

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2209)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  جعبوب  فدان 

بالجماعة) املتواجد  (81/9160 رقم)

تيفلت،) دائرة  مالك،) ايت  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات   إقليم 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

هكتارات) (2 أجل سقي مساحة) من 

هند) اليعقوبي  السيدة  لفائدة 

فاطمة الزهراء)ووليد قرش الحامالن)

 Z212792(لبطاقة التعريف الوطنية 

.Z369281و

71
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2190)بتاريخ)22)فبراير)2021 

الذي سيجرى على العقار املسمى عين)

مصابين موضوع الرسم العقاري رقم)

81/12711)ذي بيع كلي محرر بتاريخ)

بالجماعة) املتواجد  (2021 يناير) (12

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات   إقليم 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتارا) (1,16 من أجل سقي مساحة)

لفائدة السيد هرو اقشوش ومحمد)

اقشوش الحامالن لبطاقة التعريف)

.UA23558و(UA12388(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2187)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي) جليدة  وركبة  جلبدة  ركيبات 

 81/13153 رقم) امللكية  شهادتي 

ذي) جليدة  وركيبات  و81/6625)

املتواجد) (81/2071 رقم) مطلب 

الجوهرة،) عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) (2021 19)مار2) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  (2021 مار2) (29 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (3 مساحة)

بوعياد محمد فوزي الحامل لبطاقة)

.A5051(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2186)بتاريخ)22)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  العمراني 

بالجماعة) املتواجد  (81/5696

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات  إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) (2021 مار2) (19 من تاريخ)

2021)بحث علني في شأن) مار2) (29

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أجل سقي مساحة)0,60 

هكتارا لفائدة السيد عمراني محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A358158
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2200)بتاريخ)23)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  الجياللي  ملك 

املتواجد بالجماعة) (16/28008 رقم)

دائرة) اولحسن،) علي  ايت  الترابية 

ابتداء) الخميسات  إقليم  تيفلت،)

إلى غاية (2021 مار2) (19  من تاريخ)

في) علني  بحث  (2021 مار2) (29

بئر) بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

منه من أجل االستعمال) وجلب املاء)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

0,6076)هكتارا لفائدة السيد الناجم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ادريس 

.AB502371(الوطنية

75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2199)بتاريخ)23)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان تغريست ذي ملكية ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (212 ص) (238

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات   إقليم 

مار2) (29 إلى غاية) (2021 مار2) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

 0,1353 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيدة العزاوي سعاد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AD16117

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2197)بتاريخ)23)فبراير)2021 

الذي سيجرى على القطعة األرضية)

عقد) ذي  باجرمية  الكائنة  الحراثية 

 298 ص) (712 بعدد) ض  صدقة 

املر2،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) بوملان  إقليم  بوملان،) دائرة 

إلى) (2021 مار2) (19 تاريخ) من 

علني) بحث  (2021 مار2) (29 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (2,5058 مساحة)

السيد ايوجيل احمد الحامل لبطاقة)

.C100525(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2202)بتاريخ)23)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  البوزكاوي  بالد 

بالجماعة) املتواجد  (K/29813 رقم)

عين) دائرة  بوبيدمان،) آيت  الترابية 

ابتداء) الحاجب  إقليم  تاوجدات،)

إلى غاية) (2021 مار2) (19 من تاريخ)

2021)بحث علني في شأن) مار2) (29

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

هكتارا لفائدة السيد بنعلي) (1,3274

التعريف) لبطاقة  الحامل  احمد 

.D120580(الوطنية

78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2020/2203)بتاريخ)23)فبراير)2021 

الذي سيجرى على العقار املسمى عين)

 231 ض بعدد) بهيج ذي عقد شراء)

املتواجد بالجماعة الترابية) (392 ص)

إقليم) البهاليل،) باشوية  البهاليل،)

مار2) (19 تاريخ) من  ابتداء) صفرو 

 2021 مار2) (29 غاية) إلى  (2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة)0,2902)هكتارا لفائدة)

لبطاقة) الحامل  زهير  ديرية  السيد 

.SH89123(التعريف الوطنية

79
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2201)بتاريخ)23)فبراير)2021 

الذي سيجرى على العقار املسمى بالد)

بعدد) ض  مقاسمة  ذي  (2 الخصم)

بالجماعة) املتواجد  (288 ص) (227

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) صفرو  إقليم  كندر،) ايموزار 

إلى غاية) (2021 مار2) (19 من تاريخ)

2021)بحث علني في شأن) مار2) (29

ثقب) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من أجل االستعمال) وجلب املاء)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (2,3662

لبطاقة) الحامل  الرامي  الحسان 

.C226068(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2202)بتاريخ)23)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (1 خالي)

بالجماعة) املتواجد  (67/11226

الترابية إقدار،)دائرة الحاجب،)إقليم)

مار2) (19 من تاريخ) الحاجب ابتداء)

 2021 مار2) (29 غاية) إلى  (2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتارات  (2 مساحة) سقي 

السيدة بكار عواطف الحاملة لبطاقة)

.D550618(التعريف الوطنية

81

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2195)بتاريخ)23)فبراير)2021 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

اكروحمود ذي عقد صدقة ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (207 ص) (721

الترابية الحمام،)دائرة أكلومس،)إقليم)

مار2) (19 تاريخ) من  ابتداء)  خنيفرة 

 2021 مار2) (29 غاية) إلى  (2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

الحامل) ابراهيم  اللوي  عبد  السيد 

.D26215(لبطاقة التعريف الوطنية

82

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021/2192)بتاريخ)23)فبراير)2021 

الذي سيجرى على العقار املسمى بالد)

ذي الرسم) (2 عبد السالم بن قدور)

املتواجد) (F/3367 رقم) العقاري 

بالجماعة الترابية بني سنو2،)دائرة)

إقليم تاونات ابتداء) قرية با محمد،)

إلى غاية) (2021 مار2) (19 من تاريخ)

2021)بحث علني في شأن) مار2) (29

مشروع الترخيص بجلب املاء)من واد)

سبو من أجل سقي مساحة)5,8647 

عبد) الهالوي  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  االاله 

.C21926(الوطنية

83

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 مار2) (1 بتاريخ) (2021/2223 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  املرضية 

بالجماعة) املتواجد  (67/2261

الترابية بطيط،)دائرة عين تاوجدات،)

 18 ابتداء)من تاريخ) إقليم الحاجب،)

مار2)2021)إلى غاية)29)مار2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) ( منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

وارواء) املنزلي  االستعمال  أجل 

هكتارات) (2 مساحة) وسقي  املاشية 

لفائدة السيد عمراني ابوروح محمد)))

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C120937

84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 مار2) (1 بتاريخ) (2021/2231 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ض) تصرف  موجب  ذي  بويشعبن 

املتواجد) ( (215 ص) (128 بعدد)

دائرة) سرغينة،) الترابية  بالجماعة 

بوملان،)إقليم بوملان ابتداء)من تاريخ)

ابريل) (5 غاية) إلى  (2021 مار2) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه))من أجل سقي مساحة)1,8576 

املصطفى) السيد  لفائدة  هكتارا 

الحامل) خور�سي  وميمون  خور�سي 

 CB67267(لبطاقة التعريف الوطنية

.CB37161(و

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح) بتاريخ  (2021/2225 ح.ج)

على) سيجري  الذي  (2021 مار2)

ذي) الشط  فدان  املسمى  العقار 

 16/31535 رقم) امللكية  شهادة 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

تاريخ من  ابتداء)  الخميسات،)

أبريل) (5 غاية) إلى  (2021 مار2) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 1,3750 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد السالمي سعيد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JC92202

86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2021/2220

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

شراء) ذي  (2 املزدور) فدان  املسمى 

188)املتواجد بالجماعة) ضمن بعدد)

دائرة) الغندور،) سيدي  الترابية 

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

 2021 مار2) (25 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2021 أبريل) (5 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

1)هكتار لفائدة السيد نعيم) مساحة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.A262319(الوطنية

87
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح) بتاريخ  (2021/2219 ح.ج)

على) سيجري  الذي  (2021 مار2)

وادريس) عقة  فدان  املسمى  العقار 

 61 بعدد) ضمن  بنظير  مبادلة  ذي 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) الخميسات،) دائرة  الغندور،)

تاريخ من  ابتداء)  الخميسات،)

أبريل) (5 غاية) إلى  (2021 مار2) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 0,50 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارا لفائدة السيد حدوت مو�سى)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X159122

88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2021/2218

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

املسمى فدان الخربة ذي عقد شراء)

177)املتواجد بالجماعة) ضمن بعدد)

دائرة) الغندور،) سيدي  الترابية 

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

 2021 مار2) (25 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2021 أبريل) (5 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

مساحة)0,50)هكتارا لفائدة السيدة)

رقيبي حنان الحامل لبطاقة التعريف)

.A707228(الوطنية

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

مار2) فاتح  بتاريخ  (2020/2217

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

ذي) (P2 القطعة) البحيرة  املسمى 

 16/3789 رقم) التحفيظ  مطلب 

ص) (368 وذي مخارجة ضمن بعدد)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (255

إقليم) الخميسات،) دائرة  الكنزرة،)

 25 تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)

 2021 5)أبريل) 2021)إلى غاية) مار2)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (0,8729 مساحة) أجل سقي 

ادريس) الصروي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X227622

90

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مار2) (2 بتاريخ) ح.ج/2021/2237)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

شهادة) ذي  (2-328 النخيل) املسمى 

املتواجد) (57/6582 رقم) امللكية 

باشوية) ازرو،) الترابية  بالجماعة 

أزرو،)إقليم افران ابتداء)من تاريخ)26 

 2021 5)أبريل) 2021)إلى غاية) مار2)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)

لفائدة) السيارات  غسل  أغراض 

لبطاقة) الحامل  السيد مكاوي عقى 

. DA17192(التعريف الوطنية

91

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مار2) (3 بتاريخ) ح.ج/2021/2223)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

املسمى املرضية ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املتواجد  (67/2261 رقم)

الترابية بطيط،)دائرة عين تاوجدات،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب  إقليم 

أبريل) (2 غاية) إلى  (2021 مار2) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل االستعمال املنزلي وارواء)

هكتارات) (2 مساحة) وسقي  املاشية 

لفائدة السيد عمراني ابوروح محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C120937

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مار2) (2 بتاريخ) ح.ج/2020/2266)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

2)ذي الرسم العقاري) املسمى اعطو)

املتواجد بالجماعة) (21/28281 رقم)

دائرة) اخيار،) سيدي  كندر  الترابية 

من) ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

تاريخ)29)مار2)2021)إلى غاية)7)أبريل)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة)1,7610 

هكتارا لفائدة السيدة صفية اعطو)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB110190

93

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مار2) (2 بتاريخ) ح.ج/2021/2268)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

ذي الرسم العقاري) (1 املسمى قنيح)

بالجماعة) املتواجد  (5/65202 رقم)

دائرة) السلطان،) ام  دار  الترابية 

ابتداء) مكنا2،) إقليم  عرمة،) عين 

إلى غاية) (2021 مار2) (29 من تاريخ)

في شأن) علني  بحث  (2021 أبريل) (7

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 5 منه من أجل سقي مساحة) ( املاء)

هكتارات لفائدة السيد الوالو ادريس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D238922(الوطنية

94

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مار2) (3 بتاريخ) ح.ج/2021/2250)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

شهادة) ذي  الحية  الضاية  املسمى 

املتواجد) (16/33202 رقم) امللكية 

الجوهرة،) عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) (2021 29)مار2) ابتداء)من تاريخ)

غاية)7)أبريل)2021)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)

السيدة) لفائدة  هكتارات  (2,7506

لبطاقة) الحاملة  عائشة  زيتوني 

.BH59921(التعريف الوطنية

95
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/2233)بتاريخ فاتح مار2)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

املسمى بوفلو2 ذي وعد بالبيع محرر)

املتواجد) (2020 مار2) (16 بتاريخ)

دائرة) إقدار،) الترابية  بالجماعة 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  الحاجب،)

إلى غاية) (2021 مار2) (26 من تاريخ)

في شأن) علني  بحث  (2021 أبريل) (5

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 8 منه من أجل سقي مساحة) ( املاء)

هكتارات لفائدة السيد املوعود عبد)

لبطاقة) الحامل  معه  ومن  العالي 

.D707527(التعريف الوطنية

96

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2270

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

سهب العطاوي ذي الرسم العقاري)

املتواجد بالجماعة) (21/66158 رقم)

إقليم) تازة،) دائرة  كلدمان،) الترابية 

مار2) (29 تاريخ) من  ابتداء) تازة،)

بحث) (2021 أبريل) (7 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)1,0923)هكتارا لفائدة)

بوزملاط) وفريدة  خيي  عمر  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.PM815317(و(Z283389

119

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2175)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021
العقاري) الرسم  ذي  لطفي  املسمى 
املتواجد بالجماعة) (13/21827 رقم)

أوالد) دائرة  القنيطرة،) الترابية 

إقليم) (،13 اإلدارية) امللحقة  اوجيه،)

القنيطرة،)ابتداء)من تاريخ)15)مار2)

2021)إلى غاية)25)مار2)2021)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)

 0,01 مساحتها) املنزل  حديقة  سقي 

السيد سعيد رشدي) لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH518939

97

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2177)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

باملكان) العوامر  املدعو  الجماعي 

للجماعة) التابع  العوامر  املسمى 

شهادة) ذي  العوامر  الساللية 

فاتح) بتاريخ  (866 رقم) االستغالل 

بالجماعة) املتواجد  (2020 ديسمبر)

دار) قيادة  العسلوجي،) دار  الترابية 

العسلوجي،)دائرة بهت،)إقليم سيدي)

مار2) (15 تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

 2021 مار2) (25 غاية) إلى  (2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (2,8228 مساحة) أجل سقي 

اللطيف) عبد  ملين  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN127292
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2178)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

الرسم) ذي  القايد  بالد  املسمى 

العقاري رقم)R/16323)الكائن بقبيلة)

بالجماعة) املتواجد  السفلية  عامر 

دائرة) الشمالية،) عامر  الترابية 

سليمان،) سيدي  إقليم  القصيبية،)

إلى) (2021 15)مار2) ابتداء)من تاريخ)

بحث علني في) (2021 مار2) (25 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقبين)

سقي) أجل  من  منهما،) ( املاء) وجلب 

مساحة)25,35)هكتارا لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  لعرو�سي  حسن 

.G213591(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2179)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

الجماعي املدعو تر2 باملكان املسمى)

اوالد بلعيد التابع للجماعة الساللية)

االستغالل) شهادة  ذي  بلعيد  اوالد 

 2020 ديسمبر) (10 بتاريخ) (33 رقم)

عامر) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) القصيبية،) دائرة  الشمالية،)

تاريخ) من  ابتداء) سليمان،) سيدي 

مار2) (25 إلى غاية) (2021 مار2) (15

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة)0,6238 

عبد) مهاية  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  السالم 

.G210099(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2181)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2021
الرسم) ذي  (IV الدريسية) املسمى 
بيع) عقد  (R/8929 رقم) العقاري 
2019)وشهادة) 19)يونيو) عقار بتاريخ)
ديسمبر) (2 بتاريخ) (92 رقم) إدارية 
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2020
دائرة) املساعدة،) قيادة  املساعدة،)
سيدي) إقليم  سليمان،) سيدي 
مار2) (15 من تاريخ) ابتداء) سليمان،)
 2021 مار2) (25 غاية) إلى  (2021
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
أجل سقي مساحة)0,30028)هكتارا)
عربية) بن  ميلود  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA10099
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2182)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2021
ذي) (26 الشمالية) الدفاع  املسمى 
 13/36835 رقم) العقاري  الرسم 
ازغار،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
دائرة) قيادة ازغار أوالد بن حمادي،)
سيدي) إقليم  سليمان،) سيدي 
مار2) (15 من تاريخ) ابتداء) سليمان،)
 2021 مار2) (25 غاية) إلى  (2021
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)
سقي مساحة)9,7649)هكتارا لفائدة)
معه) ومن  العكري  مو�سى  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA8207
102
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2183)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

العقاري) الرسم  ذي  املسمى حامري 

 8 بتاريخ) عقار  بيع  وعقد  (R/9338

بالجماعة) املتواجد  (2007 أبريل)

الترابية ازغار،)قيادة أوالد بن حمادي)

إقليم) دائرة سيدي سليمان،) ازغار،)

سيدي سليمان،)ابتداء)من تاريخ)15 

مار2)2021)إلى غاية)25)مار2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)

سقي مساحة)1,1300)هكتارا لفائدة)

لبطاقة) الحامل  زكي  الزوين  السيد 

.G103366(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2182)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

املسمى دومين بني فضول ذي الرسم)

R/2001)الكائن بقبيلة) العقاري رقم)

بالجماعة) املتواجد  فضول  بني 

قيادة عامر) الترابية عامر الشمالية،)

إقليم) القصيبية،) دائرة  الشمالية،)

سيدي سليمان،)ابتداء)من تاريخ)15 

مار2)2021)إلى غاية)25)مار2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منهما من) ( بإنجاز ثقبين وجلب املاء)

أجل سقي مساحة)84,7359)هكتارا)

الحامل) فريكي  بريك  السيد  لفائدة 

.G55009(لبطاقة التعريف الوطنية

104

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) (23 بتاريخ) ح.ج/2021/2172)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2021
الساللية) للجماعة  التابع  الفالحي 
رقم) إيجار  عقد  ملحق  ذي  الرياح 
 2020 ديسمبر) (30 بتاريخ) (619
موالي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
بوسلهام،) موالي  قيادة  بوسلهام،)
القنيطرة،) إقليم  لالميمونة،) دائرة 
إلى) (2021 10)مار2) ابتداء)من تاريخ)
بحث علني في) (2021 مار2) (20 غاية)
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقبين)
سقي) أجل  من  منهما  ( املاء) وجلب 
بالتنقيط) هكتارا  (26,2458 مساحة)
محمد) افريحة  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB10987
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) (26 بتاريخ) ح.ج/2021/2210)
األرض) على  سيجرى  الذي  (2021
حمري) فدان  املسماة  الفالحية 
ذات) التازي  اوالد  بدوار  الكائنة 
ضمن) وبتصرف  باستغالل  موجب 
 213 برقم) (38 بكناش املختلفة رقم)
سبتمبر) (30 بتاريخ) (331 صحيفة)
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2020
أوالد) قيادة  الشلح،) امحمد  سيدي 
سيدي) إقليم  ورغة،) دائرة  نوال،)
مار2) (16 تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)
 2021 مار2) (26 غاية) إلى  (2021
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارا لفائدة) (2 أجل سقي مساحة)
السيد بلبركة محمد الحامل لبطاقة)

.D109783(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2252
املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 
عقار مملوك للجماعتين السالليتين)
بني ثور وعبابدة ذي عقد إيجار عدد)
215)بتاريخ)12)أبريل)2019)املتواجد)
دائرة) القصيبية،) الترابية  بالجماعة 
سليمان،) سيدي  إقليم  القصيبية،)
 2021 مار2) (29 تاريخ) من  ابتداء)
بحث علني) (2021 أبريل) (7 إلى غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)
شركة) لفائدة  هكتارا  (270 مساحة)
في) ممثلة  (ORBIS BERRIES SA
شخص ممثلها القانوني السيد عبد)
اإلله طلحة الحامل لبطاقة التعريف)

.MC91819(الوطنية
120

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2229
الجماعي) العقار  على  سيجري  الذي 
املدعو اوالد اسبيطة باملكان املسمى)
للجماعة) التابع  اسبيطة  اوالد 
شهادة) ذي  اسبيطة  اوالد  الساللية 
إدارية رقم)2)بتاريخ)16)فبراير)2021 
عامر،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
ابتداء) سال،) إقليم  عامر،) باشوية 
إلى غاية) (2021 مار2) (29 من تاريخ)
في شأن) علني  بحث  (2021 أبريل) (7
ثقب) بإنجاز  الترخيص  مشروع 
وجلب املاء)منه،)من أجل االستعمال)
املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)
السيد) لفائدة  هكتارا  (1,4550
لبطاقة) الحامل  التهامي  بلخودي 

.AD21906(التعريف الوطنية
121

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
مار2) (2 بتاريخ) (2021/2222 ح.ج)
العقار) على  سيجري  الذي  (2021
اسبيطة) اوالد  املدعو  الجماعي 
باملكان املسمى اوالد اسبيطة التابع)
اسبيطة) اوالد  الساللية  للجماعة 
بتاريخ) (1 ذي شهادة االستغالل رقم)
املتواجد بالجماعة) (2021 فبراير) (15
الترابية عامر،)امللحقة اإلدارية عامر)
الشمالية،)باشوية عامر،)إقليم سال،)
إلى) (2021 29)مار2) ابتداء)من تاريخ)
في) علني  بحث  (2021 أبريل) (7 غاية)
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)
وجلب املاء)منه،)من أجل االستعمال)
املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)
هكتارا لفائدة السيد عالل) (0,2850
صحيصح الحامل لبطاقة التعريف)

.AB232721(الوطنية
122

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2226
الجماعي) العقار  على  سيجري  الذي 
املسمى) باملكان  السعادنة  املدعو 
الساللية) للجماعة  التابع  السعادنة 
السعادنة ذي شهادة االستغالل رقم)
املتواجد) (2021 10)فبراير) بتاريخ) (18
قيادة) الترابية القصيبية،) بالجماعة 
إقليم) القصيبية،) دائرة  القصيبية،)
تاريخ من  ابتداء) سليمان،)  سيدي 
أبريل) (7 غاية) إلى  (2021 مار2) (29
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
 0,45 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)
احمد) عباد  السيد  لفائدة  هكتارا 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA15802
123
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2238

الذي سيجري على القطعة األرضية)

بمزارع) الكائنة  لالربيعة  املسمات 

باستغالل) إشهاد  ذات  ازناتة  دوار 

كناش) (131 بعدد) ضمن  وتصرف 

 2019 12)فبراير) بتاريخ) (13 املختلفة)

املتواجد بالجماعة الترابية املرابيح،)

إقليم) ورغة،) دائرة  ملرابيح،) قيادة 

تاريخ من  ابتداء) قاسم،)  سيدي 

أبريل) (7 غاية) إلى  (2021 مار2) (29

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 0,2074 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد محمد سميار)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN22973
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2251

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم) ذي  البديل  للسكن  كرامة 

الكائن) (52/8232 رقم) العقاري 

طريق موالي بوسلهام)) بسوق اربعاء)

سوق) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

األربعاء،) سوق  باشوية  األربعاء،)

تاريخ من  ابتداء) القنيطرة،)  إقليم 

أبريل) (7 غاية) إلى  (2021 مار2) (29

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,10 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارا لفائدة جمعية كرامة للسكن)

ممثلها) شخص  في  ممثلة  البديل 

هرماز)) الدين  نور  السيد  القانوني 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB26213
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مار2) (2 بتاريخ) (2021/2255 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

لحريش) املدعو  الجماعي  املسمى 

التابع) املراونة  املسمى  باملكان 

للجماعة الساللية الدواغر بهت ذي)

فبراير) (2 بتاريخ) (3 شهادة إدارية رقم)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2021

دائرة) الصفافعة،)قيادة الصفافعة،)

سليمان،) سيدي  إقليم  القصيبية،)

 2021 مار2) (29 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2021 أبريل) (7 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

هكتارا لفائدة السيد) (0,20 مساحة)

لبطاقة) الحامل  الجياللي  لهمش 

.GA2315(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2021 مار2) (2 بتاريخ) (2021/2253
الفالحي) العقار  على  سيجري  الذي 
 30/18288 رقم) القاريين  بالرسمين 
و30/8895)الكائن بسيدي قاسم ذي)
اتفاقية شراكة بين القطاعين العام)
التابعة) العقارات  حول  والخاص 
للملك الخاص للدولة املغربية بتاريخ)
 5187 2019)مشروع رقم) 22)مار2)
املتواجد بالجماعة الترابية اشبانات،)
إقليم) دائرة الشراردة،) دائرة زيرارة،)
تاريخ من  ابتداء) قاسم،)  سيدي 
أبريل) (7 غاية) إلى  (2021 مار2) (29
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه،)من أجل سقي مساحة)2,0678 
 BENCHRIF شركة) لفائدة  هكتارا 
ممثلها) شخص  في  ممثلة  (AGRI
بنشريف) حميد  السيد  القانوني 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
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