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السويهلة بجم عة  اليمنى  الضفة   2-1 النفيس  الري   بقط ع 
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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

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو4 في ميدا4 اإلبه ر الق نوني إثش ت هو تهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحم7 اإلدارة رية مسؤولية فيم  يتعلق بمضمو4 اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

FCP UPLINE DIVERSIFIE
صندوق توظيفي جم عي مرخص 

له من طرف الهيأة املغربية لسوق 

الرس مي7 بت ر خ 30 ديسمبر 2020

صندوق) تدبير  ق نو4  وضع  تم 

توظيف جم عي تكمن مميزاته فيم )

يلي):

 FCP UPLINE (: التسمية)

.DIVERSIFIE

صندوق) مدة  تحديد  تم  (: املدة)

التوظيف الجم عي في)99)سنة ابتداء)

إليه ) املش ر  الوث ئق  إيداع  ت ر خ  من 

بمث بة) الظهير  من  (26 الفص7) في 

الص در بت ر خ (1.93.213  ق نو4 رقم)

الضشط) بكت بة  (1933 سبتمبر) (21  

ح لة) عدا  التج ر ة  املحكمة  لدى 

الح7 املسشق رو التمديد املنصوص)

في) رو  النظ م األس �سي  في هذا  عليه  

الظهير املش ر إليه رعاله.

املؤسسة املودع لديه ):

 101 (: املركزي) الشعبي  الشنك 

ب رع الزرقطوني الدار الشيض ء.

مؤسسة التدبير):

 UPLINE CAPITAL

مجهولة) بركة  (MANAGEMENT

االسم وررسم له )10.000.000)درهم)

 101 الشيض ء) ب لدار  مقره   الك ئن 

ب رع الزرقطوني.

منتدب الحس ب ت األول):

 CABINET( A( SAAIDI( &

ASSOCIES)املمث7 من طرف السيدة)

 4 مقره ) الك ئن  السعيدي،) به ء)

س حة م ريش ل الدار الشيض ء.

مشلغ التقدم ت األولية.
إلى) مقسمة  درهم  (1.000.000
درهم) (1000 ذات) حصة  (1000
تم) اسمية  كقيمة  الواحدة  للحصة 

كلي  اكتت به  ودفع قيمته .
يمكن) ال  التي  املوجودات  مشلغ 
الحصص) القي م بإع دة براء) دونه 

500.000)درهم.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التج ر ة ب لدار)
تحت) (،2021 م رس) (18 في) الشيض ء)

رقم)770677.
1 P

GHARRAZ TRANS
تأسيس بركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس) تم  (،2021 28)ين ير) في)
له ) محدودة  مسؤولية  ذات  بركة 

املواصف ت الت لية):
.GHARRAZ TRANS(:(التسمية
الهدف االجتم عي):)نق7 الشض ئع.

بلوطة العي يدة) (: املقر االجتم عي)
قط ع الفتح سال.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)
في)100.000)درهم.

:)عي4 السيد غراز) تسيير الشركة)
جميع) مع  للشركة  مسيرا  ابراهيم 

الصالحي ت.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

تحت السج7 التج ري عدد)33157.
2 P

WEITER CASH
الع م) االستثن ئي  الجمع  قرر 

املنعقد في)3)م رس)2021 :
اجتم عية) حصة  (500 تفو ت)
محمد) العطش   السيد  طرف  من 
فهد،) عصعو�سي  السيد  لف ئدة 

واستق لة هذا األخير من مه مه كمسير)

عصعو�سي) السيد  وتأكيد  للشركة 

تغيير) تم  كم   للشركة،) مسيرا  فهد 

الق نوني للشركة من بركة) الشك7 

ذات مسؤولية محدودة إلى بركة ذات)

وحيد،) بشر ك  محدودة  مسؤولية 

وتعديله. األس �سي  الق نو4  وتدو ب 

الضشط) بكت بة  اإليداع  تم 

ب لخميس ت) االبتدائية  ب ملحكمة 

م رس) (17 بت ر خ) (102 رقم) تحت 

.2021

3 P

ADIB DECO DIVER
ت سيس بركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في ف تح)

م رس)2021،)تم تأسيس بركة ذات)

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد له )

املواصف ت الت لية):

.ADIB DECO DIVER(:(التسمية

األبغ ل) (: االجتم عي) الهدف 

املختلفة رو الشن ء.

حي) (110 رقم) (: االجتم عي) املقر 

السالم)1)تيفلت.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في)100.000)درهم.

تسيير الشركة):)عي4 السيد زو ني)

جميع) مع  للشركة  مسيرا  يوسف 

الصالحي ت.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السج7 التج ري عدد)791.

4 P

TRANS AZ.SH
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
القنيطرة بت ر خ)17)م رس)2021،)تم)
االتف ق على الق نو4 األس �سي لشركة)

ذات الخص ئص الت لية):
 TRANS AZ.SH SARL(:(التسمية

.AU
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.
النق7 الشخ�سي ونق7) (: الغرض)

الشض ئع واإلرس لي ت.
محمد) ب رع  (: االجتم عي) املركز 
36)إق مة) الخ مس وب رع سبتة رقم)

الر  ض،)مكتب)35،)القنيطرة.
درهم) (100.000 (: الررسم ل)
حصة اجتم عية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.
االحتي طي الق نوني) (%5 (: األرب ح)

والش قي بعد املداولة.
عي4 ق نوني  لتسيير الشركة وملدة)

غير محدودة.
السيدة سلمى حدادي.

املحكمة) في  الشركة  تسجي7  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ر خ)17)م رس)

2021،)تحت رقم)59637.
5 P

SORATAF TRANS
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
القنيطرة بت ر خ)15)م رس)2021،)تم)
االتف ق على الق نو4 األس �سي لشركة)

ذات الخص ئص الت لية):
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.SORATAF SARL AU(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):)النق7 الشخ�سي.

ربو) ب رع  (48 (: االجتم عي) املركز 

(،2 بكر الصديق إق مة إيم 4 مكتب)

القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

حصة اجتم عية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

االحتي طي الق نوني) (%5 (: األرب ح)

والش قي بعد املداولة.

عي4 ق نوني  لتسيير الشركة وملدة)

غير محدودة.

السيد موالي ت قي الرابيدي.

املحكمة) في  الشركة  تسجي7  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ر خ)15)م رس)

2021،)تحت رقم)59519.

6 P

LE VENT DU NORD TRANS
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)

القنيطرة بت ر خ)17)م رس)2021،)تم)

االتف ق على الق نو4 األس �سي لشركة)

ذات الخص ئص الت لية):

 LE VENT DU NORD(:(التسمية

.TRANS SARL AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):)النق7 الشخ�سي.

ربو) ب رع  (48 (: االجتم عي) املركز 

(،2 بكر الصديق إق مة إيم 4 مكتب)

القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

حصة اجتم عية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

االحتي طي الق نوني) (%5 (: األرب ح)

والش قي بعد املداولة.

عي4 ق نوني  لتسيير الشركة وملدة)
غير محدودة.

السيد محمد ملط عي.
املحكمة) في  الشركة  تسجي7  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ر خ)17)م رس)

2021،)تحت رقم)59635.
7 P

BUFFALO TRANS
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
القنيطرة بت ر خ)17)م رس)2021،)تم)
االتف ق على الق نو4 األس �سي لشركة)

ذات الخص ئص الت لية):
 BUFFALO TRANS (: التسمية)

.SARL
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.
الغرض):)النق7 الشخ�سي.

ربو) ب رع  (48 (: االجتم عي) املركز 
(،2 بكر الصديق إق مة إيم 4 مكتب)

القنيطرة.
درهم) (100.000 (: الررسم ل)
حصة اجتم عية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.
االحتي طي الق نوني) (%5 (: األرب ح)

والش قي بعد املداولة.
لتسيير) ق نوني   عي4  (: التسيير)

الشركة وملدة غير محدودة.
السيد جم ل اتغلي ست.

املحكمة) في  الشركة  تسجي7  تم 
االبتدائية القنيطرة بت ر خ)15)م رس)

2021،)تحت رقم)59517.
8 P

FAHMI ENGRAIS
بركة محدودة املسؤولية

ذات بر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي ب لقنيطرة

مح7 بتجزئة الوف ء 1-4 رقم 1467
تأسيس بركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)
النظ م) وضع  تم  (،2021 فبراير) (10
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)
املميزات) ذات  وحيد  بر ك  ذات 

الت لية):

 FAHMI(التسمية):)الشركة تسمى

ENGRAIS SARL AU)بركة محدودة)

املسؤولية ذات بر ك وحيد.

في ك7) الشركة  غرض  (: املوضوع)

من املغرب والخ رج):

ت جر سم د.

التداول.

الت جر الطي يقوم ب الستيراد.

جميع_) ع مة  ع مة  وبصفة 

امل لية،) التج ر ة،) العملي ت 

منقولة) وغير  منقولة  الصن عية،)

غير) بشك7  رو  مش برة  واملرتشطة 

إليه  رعاله) مش بر ب ألغراض املش رة 

وتطو ر) توسع  تسهي7  بإمك نه   رو 

الشركة.

بتجزئة) مح7  (: االجتم عي) املقر 
الوف ء)4-1)رقم)1467)القنيطرة.

في محدودة  (: الشركة)  مدة 

تقييده ) من  ابتداء) سنة،) (99  

ب لسج7 التج ري.
ررس امل ل):)حدد في مشلغ)100.000 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 

في) درهم  (100 فئة) من  اجتم عية 

ملكية السيد احمد فهمي.

فهمي) احمد  السيد  (: التسيير)

رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

مسيرا) تنصيشه  تم  (،G530897

للشركة لفترة غير منتهية.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 

في) ب لقنيطرة  االبتدائية  للمحكمة 

17)م رس)2021،)تحت رقم)59623.

9 P

ELITE BOIS
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : القنيطرة طر ق 

206 كلم 2.5 روالد برج ل

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ربيد) السيد  ب ع  (،2021 15)م رس)
حصة) (1000 ز  غ مجموع حصصه)

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

»الليت بوا«)إلى السيدة هدى حلمي.

تعيي4) الع م  الجمع  قرر  كم  
السيدة هدى حلمي كمسيرة للشركة)

ملدة غير محدودة.
 7 (،6 للفصول) ارتش طي  تغيير  تم 

و12)من الق نو4 األس �سي للشركة.
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 
(،2021 م رس) (18 بت ر خ) ب لقنيطرة 

تحت رقم)81654.
10 P

STE BOUSSAND PIERE
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : 23 ب رع رنوال، 
عم رة فلوري 11، مكتب رقم 4، 

ميموزا، القنيطرة
تحويل املقر االجتامعي

بمقت�سى محضر الجمع الع م الغير)
10)م رس) بت ر خ) ب لقنيطرة  الع دي 
 BOUSSAND PIERE(2021،)لشركة

SARL AU،)تقرر م  يلي):
املقر) تحو 7  على  املص دقة 
العنوا4) من  للشركة  االجتم عي 
عم رة) رنوال،) ب رع  (،23 القديم)
ميموزا،) (،4 مكتب رقم) (،11 فلوري)

القنيطرة.
إلى العنوا4 الجديد):

الط بق) االستقالل،) ب رع  (،42
الرابع رقم)16،)القنيطرة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ر خ)18)م رس)

2021،)تحت رقم)81644.
11 P

RAZ TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : الط بق األر�سي 
ب لشقعة 2108، لوف لو4، القنيطرة

تأسيس بركة
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة تم وضع الق نو4 األس �سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):
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 RAZ TRANS SARL (: التسمية)

.AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

الط بق األر�سي) (: املقر االجتم عي)

ب لشقعة)2108)»لوف لو4«)القنيطرة.

موضوع الشركة):

نق7 املستخدمي4.
ررسم ل الشركة):

درهم) (100.000 مشلغ) في  حدد 

اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بك مله ،)مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):
الرزق وي) اله دي  عشد  السيد 

1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

عشد) السيد  إلى  رسند  (: التسيير)

اله دي الرزق وي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)
رقم)59647)بت ر خ)18)م رس)2021.

12 P

STE BALZAC CHANGE
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
راسم له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : زاو ة زنقة 

بنكيط و وسف ابن ت بفي4 إق مة 

»بور بالز«

متجر رقم B8 القنيطرة

الح7 املشكر للشركة
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 15 بت ر خ) ب لقنيطرة  الع دي  الغير 

 STE BALZAC 2021،)لشركة) م رس)

CHANGE SARL AU،)تقرر م  يلي):

املشكر) الح7  على  املص دقة 

للشركة.

محمد،) الداودي  السيد  تعيي4 

بصفته مصفي للشركة.

تحديد مقر تصفية الشركة ب ملقر)

االجتم عي للشركة رعاله.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ر خ)17)م رس)

2021،)تحت رقم)81626.

13 P

MENASSER TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 54 ب رع يوسف 

ابن ت بفي4 الشقة رقم 17، 

القنيطرة

تأسيس بركة
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نو4 األس �سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):

 MENASSER TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.

ب رع) (54 (: االجتم عي) املقر 

 17 يوسف ابن ت بفي4،)الشقة رقم)

القنيطرة.

موضوع الشركة):

نق7 املستخدمي4.

النق7 السي حي.

ررسم ل الشركة):

درهم) (100.000 مشلغ) في  حدد 

اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بك مله ،)مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):

السيد ع دل حيمر)500)حصة.

السيد حس 4 حيمر)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)رسند إلى السيد حس 4)

حيمر.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.

التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)
رقم)59387)بت ر خ)4)م رس)2021.

14 P

DOARIM TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 68 ب رع يوسف 

ابن ت بفي4 الشقة رقم 5، القنيطرة

تأسيس بركة
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نو4 األس �سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):

 DOARIM TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتم عي):)68)ب رع يوسف)

ابن ت بفي4،)الشقة رقم)5)القنيطرة.

موضوع الشركة):

نق7 املستخدمي4.
ررسم ل الشركة):

درهم) (100.000 مشلغ) في  حدد 

اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بك مله ،)مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):

السيد عشد اللطيف الخولخ)500 

حصة.

السيد يسي4 الطيبي)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

عشد) السيد  إلى  رسند  (: التسيير)

يسي4) والسيد  الخولخ  اللطيف 

الطيبي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)
رقم)59385)بت ر خ)4)م رس)2021.

15 P

 CENTRE D’AFFAIRES

OUHOUD

TEL / 0537327675

SOMENMAR 
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ررسم له  : 100.000 درهم

 D املقر االجتم عي : بقعة 138 بلوك

توسعي، املغرب العربي، القنيطرة

تأسيس بركة
ب لقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) ( تم) (،2021 م رس) (15 بت ر خ)

ذات) لشركة  األس �سي  الق نو4 

وحيد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصف ت الت لية):

.SOMENMAR SARL(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتم عي):)بقعة)138)بلوك)

D)توسعي،)املغرب العربي،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

األبغ ل املختلفة في الشن ء.

نج رة األلومينيوم.

العم رات واألبغ ل العمومية.

الكهرب ئية) والتركيش ت  الدراس ت 

املنزلية والصن عية.

التج رة والتوزيع بصفة ع مة.

وك7 م  له عالقة بنش ط الشركة.

ررسم ل الشركة):

درهم) (100.000 مشلغ) في  حدد 

اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بك مله ،)مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):

 500 املنتصير) سهي7  السيد 

حصة.

الج زولي) السيدة ف طمة الزهراء)

500)حصة.

املدة):)99)سنة.

رسند إلى السيد سهي7) (: التسيير)

املنتصير.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.
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التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)
رقم)59645)بت ر خ)17)م رس)2021.

16 P

OULJA CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  : 20.000 درهم

املقر االجتم عي : 31 زاو ة زنقة رنوال 

ومحمد القري إق مة من ر A مكتب 

5، القنيطرة

تأسيس بركة
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نو4 األس �سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):

 OULJA CAR SARL (: التسمية)

.AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.
زنقة) زاو ة  (31 (: االجتم عي) املقر 

 A رنوال ومحمد القري وإق مة من ر)

مكتب)5،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

كراء)السي رات بدو4 س ئق.
ررسم ل الشركة):

حدد في مشلغ)20.000)درهم مقسم)

بقيمة) اجتم عية  حصة  (200 إلى)

درهم للواحدة محررة بك مله ،) (100

مكتتشة وموزعة على الشرك ء)ك لت لي):

السيد ربيد بوولجة)200)حصة.

املدة):)99)سنة.

رسند إلى السيد حميد) (: التسيير)

الح م7) مغربية،) الجنسية  عكي،)

.D399098(للشط قةالوطنية رقم

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)
رقم)59643)بت ر خ)17)م رس)2021.

17 P

PARA BEAUTY ZAHRA
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
تأسيس بركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة بت ر خ)26)ين ير)2021،)تم)
إنش ء)بركة ذات مسؤولية محدودة)
الخ صي ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):
.PARA BEAUTY ZAHRA(:(االسم
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
املوضوع االجتم عي):

ب را صيدلية.
املدة):)99)سنة.

 5 869)الوف ء) املقر):)مح7 تجزئة)
القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الراسم ل)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
جدو) ف طمة الزهراء) (: الحصص)

1000)حصة.
جدو) الزهراء) ف طمة  (: التسيير)

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
السج7 التج ري رقم)59613.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة.

للشركة) الق نوني  اإليداع  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت ر خ)

17)م رس)2021،)تحت رقم)59613.
18 P

SODEQAQ
بركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس بركة 
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة بت ر خ)18)فبراير)2021)تم)
إنش ء)بركة ذات مسؤولية محدودة)

ب لخ صي ت الت لية):
.SODEQAQ(:(اإلسم

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 
مسؤولية محدودة.

املوضوع اإلجتم عي):
مق ول ربغ ل مختلفة رو الشن ء.

املدة):)99)سنة.
املقر):)23)رقم)4)ب رع رنوال عم رة)

الزهور)11)مكتب ميموزة القنيطرة.

درهم) (100.000.00 (: الررسم ل)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 1000 الحصص):)إدريس الدق ق)

حصة.

إدريس الدق ق كمسير) (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.

السج7 التج ري رقم)59493.

من فتح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31ديسمبر من ك7 سنة.

للشركة) الق نوني  اإليداع  تم 

ب ملحكمة اإلبتدائية القنيطرة بت ر خ)

11)م رس)2021)تحت رقم)59493.

19 P

فمينو
بركة ذت املسؤولية املحدودة

السج7 التج ري ب لرب ط : 150497

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)

تم تأسيس بركة) (2021 فبراير) (18

محدودة خص ئصه ) مسؤولية  ذات 

ك لت لي):

التسمية):)فمينو.
املقر اإلجتم عي):)14)زنقة األبعري)

بقة رقم)4)اكدال الرب ط.

املدة):)99)سنة.

الهدف اإلجتم عي):)هدف الشركة)

خ رجه) رو  املغرب  داخ7  سواء)

لحس به  رو لحس ب اآلخر ن.

اإلستيراد والتصدير.

الوس طة التج ر ة.
ررس امل ل):)حدد ررسم ل الشركة)

درهم مقسمة إلى) (100000 في مشلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة الواحدة مقسمة ك آلتي):

السيد حم س ايوب):)500)حصة.

السيد صديق ربيد)500)حصة.

السيدة) تعيي4  تم  (: التسيير)

معروف غيثة كمسيرة للشركة وملدة)

غير محددة.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)
املسيرة معروف غيثة لجميع العقود)
بيك ت) توقيع  ب ستثن ء) واملع مالت 

الشركة.
الرهن والرهن.
اتف قية قرض.
عقد اإليج ر.

تسهيالت السحب على املكشوف.
برك ت) رو  رعم ل  في  املش ركة 

رخرى.
الشراء)والتبرع ت من املص در.

بيع رصول الشركة.
املصرفية) العملي ت  وجميع 

وامل لية األخرى.
العقود واملع مالت املذكورة رعاله)
املشترك) ب لتوقيع  الشركة  تلتزم 
ايوب) حم س  للسيد  املنفص7  غير 
السيد) رو  غيثة  معروف  والسيدة 
صديق ربيد والسيدة معروف غيثة.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الضشط) كت بة  لدى  الق نوني 
تم) وقد  ب لرب ط  التج ر ة  ب ملحكمة 
تسجيله  ب لسج7 التج ري تحت رقم)

150497)بت ر خ)18)م رس)2021.
وهذا بمث بة مقتطف وبي 4

20 P

رعيس
ش.م.م لشر ك واحد

138،)ب رع يعقوب املنصور،)الدارالشيض ء
اله تف):0522.23.23.32

الف كس):)0522.23.23.27

شركة أ .ط .م كروب
ATM GROUP

بركة ذات مسؤولية محدودة من 
بر ك وحيد

ررسم له  : 100.000.00 درهم
مقره  اإلجتم عي : 54، زنقة ك دي 

السن حي الراسي4، املع ر ف 
الدارالشيض ء

السج7 التج ري : 494655
تأسيس

بموجب عقد عرفي بت ر خ)8)فبراير)
2021)وضع النظ م األس �سي لشركة)
محدودة املسؤولية من بر ك وحيد)

ذات الخص ئص الت لية):
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مسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)

محدودة من بر ك وحيد.

كروب) .م  .ط) ر) بركة  (: االسم)

من) محدودة  مسؤولية  ذات  بركة 

بر ك وحيد.

الغرض):)

بيع،) إنت ج،) تصدير،) إستيراد،)

وتوزيع مثلج ت القشدة،)املشروب ت)

واملأكوالت الغذائية.

في) واإلتج ر  تصدير  إستيراد،)

معدات املط عم واملطشخ.

العملي ت) ك7  ع مة  وبصفة 

امل لية،) رو  التج ر ة،) الصن عية،)

له  عالقة) التي  املنقولة  رو  العق ر ة 

ب لهدف) مش برة  غير  رو  مش برة 

اإلجتم عي وك7 األهداف املم ثلة التي)

من بأنه  املس همة في تنمية الشركة.

يقع) (: اإلجتم عي) املقر 
زنقة ك دي الس،) (54 ب لدارالشيض ء،)

حي الراسي4،)املع ر ف.

املدة):)99)سنة.

السنة امل لية):)تشدر من ف تح ين ير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من ك7 سنة.

حدد) (: اإلجتم عي) الررسم ل 
 100.0000.00 في) الشركة  ررسم ل 

1000)حصة نقدية) درهم مقسم إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة وزعت على)

مس همته) مق ب7  الوحيد  الشر ك 

النقدية.
ط رق) السيد  (: الوحيد) الشر ك 

سيتي،) بكولف  الق طن  اسط يب،)

الخضراء،) املدينة  (،239 فيال)

بوسكورة النواصر،)الدارالشيض ء.

وملدة) الشركة  يسير  (: التسيير)

غير محدودة السيد ط رق اسط يب)

(،239 فيال) سيتي،) بكولف  الق طن 

بوسكورة) الخضراء،) املدينة 

النواصر،)الدارالشيض ء.

(: التج ري) ب لسج7  التسجي7 
التج ري) ب لسج7  الشركة  سجلت 

لدى كت بة ضشط املحكمة التج ر ة)

للدارالشيض ء)بت ر خ)16)م رس)2021 

تحت رقم)494655.

تم إيداع امللف لدى كت بة الضشط)

ب ملحكمة التج ر ة للدارالشيض ء.
للخالصة والشي 4

رعيس ش.م.م لشر ك واحد
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مكتب رعيس

138،)ب رع يعقوب املنصور،)الدارالشيض ء

اله تف):)0522.23.23.32

الف كس):)0522.23.23.27

شركة االسمنت املصنع
 SOCIETE BETON INDUSTRIEL

MANUFACTURE

PAR ABREVIATION BINMA

بركة مس همة

ررسم له  : 17.300.000.00 درهم 

مقره  اإلجتم عي : 179 زنقة عمر 

الر في ب رع املق ومة، الدارالشيض ء

السج7 التج ري : 70265

إبه ر
املنعقد) اإلداري  املجلس  قرر 

بت ر خ)2)م رس)2021)م  يلي):

تراب،) يونس  السيد  تعيي4 

رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

ب رع) (281 والق طن ب) (BE575938

املسيرة الخضراء)بقة)10،)املع ر ف)

منتدب) ع م  مدير  الدارالشيض ء،)

 3 األربع ء) يوم  من  إبتداء) للشركة 

م رس)2021.

تراب،) الحسي4  السيد  تعيي4 

رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

BK92449،)والق طن بتجزئة فلور دا)

الدارالشيض ء،) ك ليفورني   (67 رقم)

مدير ع م منتدب للشركة إبتداء)من)

يوم األربع ء)3)م رس)2021.

املنتدب) الع م  املدير  عهدة  إنه ء)
جلو4) بن  الحسن  السيد  للشركة 

رقم) السفر  لجواز  الح م7  التو مي،)

X0017837)الق طن ب)5)زنقة رسعد)

بن زرادة املع ر ف الدارالشيض ء.

الع مي4) املدراء) سلط  تحديد 

املنتدبي4.

تحديد سلط التوقيع.

تفو ض السلط.

إنج زه) تم  (: الق نوني) اإليداع 

ب ملحكمة التج ر ة ب لدارالشيض ء)يوم)

17)م رس)2021)تحت رقم)770476.
للخالصة والشي 4

مكتب رعيس
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 AV COSMETIQUE
SARL AU

DISSOLUTION
اإلستثن ئي) الع م  للجمع  طشق  

الذي قد تم ب ملقر اإلجتم عي للشركة)

وحيد) لشر ك  املسؤولية  املحدودة 

AV COSMETIQUE)قرر م  يلي):

انحالل الشركة.

جدي) الحسن  املصفي  تعيي4 

ا2  عم رة  (2 الر ف) إق مة  الس كن 

بقة)6)تم رة.

ب لعنوا4) حدد  ( التصفية) مقر 

2)عم رة ا2)بقة) الت لي إق مة الر ف)

6)تم رة.

ب ملحكمة) (: الق نوني) اإليداع  تم 

 2021 م رس) (22 ب لرب ط) التج ر ة 

الرقم)111915.

23 P

NAVANTIA
SARL AU

SARL A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 500.000

DIRHAMS

IF : 25282431

ICE : 002077801000002

.SIEGE(SOCIAL : 26 AV

 HASSAN(II(IM(BMCE 3EME

ETAGE(APP. N° 7 NADOR

بت ر خ) املنعقد  املحضر  بمقت�سى 

قرر املسير الوحيد) (2021 م رس) (10

ذات) بركة  (NAVANTIA بركة) في 

الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

درهم) (500.000 ررسم له )  الوحيد 

م  يلي):

النظ م) من  (4 امل دة) تعدي7 

األس �سي للشركة بإض فة):

املقر الجديد للشركة)36)ب رع ربو)

عي4 اليس ر) (2 ف رس املر ني الط بق)

الرب ط.

النظ م) من  (9 امل دة) تعدي7 

األس �سي للشركة بإض فة):

مسيرا) يحيى  ط رق  السيد  يض7 

للشركة مع إض فة السيدين):

امل لكي عشد العز ز.

اكروني محمد.

بكت بة) ( الق نوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

 2021 م رس) (15 بت ر خ) ب لن ضور 

تحت رقم)547.
التوقيع ط رق يحيى

24 P

SOCIETE BINGO CAR
S.A.R.L

 CAPITAL(SOCIAL : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CENTRE

 COMMERCIAL EZZAOUI

 MAGASIN(N°44 RUE(AL(HIND

HAY QBIBAT RABAT

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)

املص دقة) تمت  (2021 فبراير) (13

ذات) لشركة  األس �سي  الق نو4  على 

املسؤولية املحدودة).

. BINGO CAR S.A.R.L(:(التسمية
التج ري) املركز  (: اإلجتم عي) املقر 

الهند) ب رع  (44 رقم) املح7  الزاو ة 

القشيش ت الرب ط.

النش ط اإلجتم عي):

)كراء)السي رات بدو4 س ئق.

ررس م ل الشركة):)حدد ررس م ل)

درهم  (100000.00 الشركة في مشلغ)

حصة إجتم عية) (1000 مقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة.

درهم) (50000.00 العي دي) رنور 

.% 50

وئ م الرويشق)50000)درهم)50 %.
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:)تسير الشركة من طرف  التسيير)

وئ م  والسيدة  العي دي  رنور  السيد 

الرويشق.

مدة الشركة):)99)سنة.
وقد تم إيداع نسخة من الق نو4)

التج ر ة) املحكمة  لدى  األس �سي 

بت ر خ) التسجي24237) رقم  ب لرب ط 

10)م رس)2021.

25 P

إئتم نية ربعقي7

زنقة جش7 ت ركة،)عم رة)10،)مكتب)1،)ركدال)

الرب ط

037.77.98.93

BOCA DOCE
SARL

تأسيس بركة
 25 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة) إحداث  تقرر  (2021 فبراير)

محدودة خص ئصه ) مسؤولية  ذات 

ك لت لي):

.BOC DOCE:(تسمية الشركة

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.

نش ط الشركة):)

تمو ن الحفالت.

مخبزة صنع الحلو  ت واألنشطة)

املرتشطة به .

املقر اإلجتم عي):)إق مة مفت ح رقم)

38)تم رة.

ملدة):)99)سنة).

درهم) (100000 ( (: الررسم ل)

محررة ب لك م7.

وزع ررسم ل إلى) (: توزيع ررسم ل)

درهم) (100 منه ) ك7  حصة  (1000

الواقدي) بشرى  السيدة  ملكية  في 

والسيد هش م الصدوق.

التسيير):)السيد هش م الصدوق.

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ري للمحكمة اإلبتدائية بتم رة)

بت ر خ (132339 رقم) تج ري   سج7 

 15)م رس)2021.
للخالصة والنشر

26 P

ALOURWA SOLUTION
SARL

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي بت ر خ ف تح)
م رس)2021،)تم تأسيس بركة ذات)

مسؤولية ذات املميزات الت لية):
(: اإلجتم عية) التسمية 
ALOURWA SOLUTION SARL

ش.م.م.
ب رع) (،15 رقم) (: املقر اإلجتم عي)

األبط ل ركدال،)بقة)4،)الرب ط.
الغرض اإلجتم عي):

والدعم) اإلستش رات  خدم ت 
واملجتمع ت) والشرك ت  لألفراد 
واملنظم ت الع مة رو الخ صة األخرى.
اإلستراتيجية،) في  اإلستش رات 
املعلوم ت،) نظم  اإلدارة،) التنظيم،)
املوارد البشر ة،)التسو ق واإلتص ل،)

من التصميم إلى التنفيذ.
تدر ب شخ�سي.

خدم ت التدر ب.
تج رة ع مة.

رعم ل الشن ء)املختلفة.
املس ح ت) وصي نة  تطو ر 

الخضراء)والبستنة.
)رعم ل) الع مة) واألبغ ل  املش ني 
الداخلية) والتجديد  التحسي4 

والخ رجية).
)الجبس،) املختلفة) األعم ل 
للصدر،) املق وم  الفوالذ  الخشب،)
الكهرب ء،) السش كة،) األملنيوم،)
التكييف،) السيراميك،) الرخ م،)

الديكور الداخلي والخ رجي.
ك ميرا املراقشة بشكة الكمشيوتر.

تأجير العم7،
تقديم الخدم ت للشرك ت.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيله  في السج7 التج ري.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محدودة من طرف السيد الكندودي)

محمد.
حدد) (: اإلجتم عي) الررسم ل 
 100000 الررسم ل اإلجتم عي بمشلغ)
حصة من) (1000 إلى) مقسم  درهم،)
مكتتشة) للواحدة  درهم  (100 فئة)
حصة لك7 واحد) (500 ومحررة كلي )

من طرف برك ء)الشركة السيدين):

الكندودي محمد.
)واملنصوري عثم 4.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع  (
التج ر ة) املحكمة  ( لدى) الق نوني 
م رس) (16 بت ر خ) الرب ط  بمدينة 

2021)تحت رقم)111803.
)ملخص قصد النشر

27 P

 3D
بركة ذت املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : إق مة 
رقم 30 بقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حس 4 الرب ط املغرب
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

136291
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
اتخ ذ) تم  (2021 فبراير) (8 في) املؤرخ 

القرارات الت لية):
قرار رقم)1)الذي ينص على))م  يلي:

ز  دة ررس امل ل بمشلغ)900.000.00 
درهم ليصشح من)100.000.00)درهم)

إلى)1.000.000.00)درهم.
الذي ينص على م ) (: (2 قرار رقم)

يلي):
هللا) عشد  العسري  السيد  تعيي4 

كمسير وحيد.
الذي ينص على م ) (: (3 قرار رقم)

يلي):
)تعدي7 النظ م األس �سي للشركة.

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لي):

بند رقم)6):)الذي ينص على م  يلي:
 1.000.000.00 )ررسم ل الشركة)
حصة) (10.000 إلى) مقسم  درهم 

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.
بند رقم)7):)الذي ينص على م  يلي:
الشرك ء) على  امل ل  ررس  يتوزع 

ك لت لي):
هللا) عشد  العسري  السيد 

850.000.00)درهم ل)8500)سهم.
الدين) صالح  العسري  والسيد 

150.000.00)درهم ل)1500)سهم.
الذي ينص على ( ( (: (16  بند رقم)

)م  يلي:

هللا) عشد  العسري  السيد  تعشي4 

كمسير وحيد للشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (9 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)2465.

28 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

ATS AFRICS

S.A.R.L

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2020)قرر برك ء)بركة))  25)نوفمبر)

ATS AFRICS S.A.R.L)بركة محدوة)

 100.000.00 ررسم له ) املسؤولية 

 6 رقم) ب ملحمدية  الك ئنة  درهم 

دوار مكالطة سيدي مو�سى بن علي)

املحمدية م  يلي):

جدول األعم ل):

بركة) فوتت  الحصص:) تفو ت 

من) واملمثلة  (SESAME TENTES

طرف السيدة نبيلة عشود)100)حصة))

امل لكة له ،)لص لح الس دة):

السيد كلود مورا4)52)حصة.

السيدة هن ء)عشود)48)حصة.

للررسم ل) الجديد  التقسيم 

الررسم ل) الحصص:) مع  اإلجتم عي 

اإلجتم عي)100.000.00)درهم مقسم)

ح لي  كم  يلي):

 51.200.00 مورا4) كلود  السيد 

درهم ب لحصص)512)حصة.

 48.800.00 عشود) هن ء) السيدة 

درهم ب لحصص)488)حصة.

امتي زات خ صة ورسئلة مختلفة):

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ املحمدية  ملدينة   االبتدائية 

 505 رقم) تحت  (2021 فبرير) (24  

ب لسج7 التج ري رقم)21641.

29 P
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AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

ECOLE ALAISSIOUI PRIVEE
S.A.R.L A.U

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بركة)) برك ء) قرر  (2020 ين ير) (23
 ECOLE ALAISSIOUI PRIVEE
محدودة) بركة  (S.A.R.L A.U
الوحيد) الشر ك  ذات  املسؤولية 
100.000.00)درهم الك ئنة) ررسم له )
تيزي) وب رع  الشفش وني  بش رع 
ك رد4) إق مة  السشع  عي4  اوسلي 

الدارالشيض ء)م  يلي:
جدول األعم ل):

املسشق) الفسخ  (: األول) القرار 
للشركة).

من) (33 الفص7) بمقت�سى 
قرر الجمع الع م) الق نو4 األس �سي،)
لشركة) املسشق  الفسخ  اإلستثن ئي 
 ECOLE ALAISSIOUI PRIVEE

.S.A.R.L A.U
القرار الث ني : تعيي4 مصفي.

السيد محمد العيسيوي بصفته 
 ECOLE لشركة  الوحيد  املسير 
 ALAISSIOUI PRIVEE S.A.R.L A.U

عي4 مصف للشركة.
مقر  تحديد   : الث لث  القرارت 

التصفية.
العنوا4  في  التصفية  مقر  حدد 
وب رع) الشفش وني  ب رع   : الت لي 
تيزي اوسلي عي4 السشع إق مة ك رد4)

الدارالشيض ء.
التج ر ة) ب ملحكمة  اإليداع  تم 
ملدينة الدارالشيض ء)بت ر خ)18)م رس)
ب لسج7) (770623 تحت رقم) (2021

التج ري رقم)381277.
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AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

 SOCIETE IDELARBI
 DE PROMOTION

 IMMOBILIERE I.S.P.I
S.A.R.L

بمقت�سى عقد عرفي بت ر خ)20)ين ير)
 SOCIETE ( بركة) قرر برك ء) (2021
 IDELARBI DE PROMOTION
 IMMOBILIERE I.S.P.IS.A.R.L
ررسم له ) املسؤولية  بركة محدودة 

بتجزئة) الك ئنة  100.000.00درهم 
نيس فيال)27)املحمدية م  يلي):

جدول األعم ل):
نق7 املقر اإلجتم عي):)وافق الجمع)

اإلجتم عي) املقر  نق7  على  الع م 

 27 فيال) نيس  تجزئة  للشركة.من 

 1 رقم) الكلي ت  تجزئة  إلى  املحمدية 

املحمدية.

صالحي ت خ صة ورسئلة متنوعة:)

التج ر ة) املحكمة  في  اإليداع  تم 

برقم) (2021 فبراير) (15 ب ملحمدية في)

350)في السج7 التج ري رقم)14973.
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PNEUMATIQUE BOUCHRA
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

بر ك وحيد

يقدر ررسم له  : ب 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتم عي : إق مة العرصة 

رحصي4 بلوك رقم 1 عم رة رقم 3 

مح7 رقم 7 سال الجديدة

الع م) الجمع  محضر  على  بن ءا 

ين ير) (21 بت ر خ) املنعقد  اإلستثن ئي 

الوحيد لشركة) الشر ك  قرر  (2021

 PNEUMATIQUE BOUCHRA

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

لشر ك واحد م  يلي):

 500 تفو ت) (: الحصص) تفو ت 

حصة إجتم عية من طرف السيدة)

الغفور) عشد  للسيد  بريشة  بشرى 

ملي ني لتصشح ك لت لي):

السيدة بشرى بريشة)50.000.00 

درهم.

ملي ني) الغفور  عشد  السيد 

50.000.00)درهم.

املجموع):)100.000.00)درهم.

(: للشركة) الق نوني  الشك7  تغيير 

بن ءا على تفو ت الحصص املذكورة)

للشركة) الق نوني  الشك7  رعاله 

ذات) بركة  (SARL (: ك لت لي) ليصشح 

مسؤولية محدودة.

:)تغيير املقر) تغيير املقر اإلجتم عي)

إق مة) الت لي  العنوا4  من  اإلجتم عي 

1)عم رة) العرصة رحصي4 بلوك رقم)

7)سال الجديدة إلى) 3)مح7 رقم) رقم)

العنوا4 الت لي توسعي)3)حي النهضة)2 

رقم)264)مكرر ب لرب ط.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) بسال  اإلبتدائية 

للسج7) (،36177 عدد) تحت  (2021

التج ري رقم)25541.
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DENTORAMA

SARL

إعال4 متعلق بتصفية الشركة
الع دية) القرارت  ملحضر  تشع  

DENTORAMA)ذات) لشر ك بركة)

بت ر خ) املنعقد  املحدودة  املسؤولية 

10)يوليو)2019)ب لرب ط تقرر م  يلي):

التصفية) تقر ر  على  املوافقة 

والحس ب النه ئي للتصفية الذي لم)

يتنج عنه �سيء.

وبن ء)على ذلك تقرر رنه لن يجري)

ري تسديد للحصص اإلجتم عية.

النه ئي) اإلقف ل  الشرك ء) رعلن 

للتصفية وإعط ء)اإلبراء)للمصفي من)

التسيير وإبراءه من واليته.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الضشط) كت بة  لدى  الق نوني 

بت ر خ ب لرب ط  التج ر ة   ب ملحكمة 

رقم) تحت  (2020 ديسمبر) (22  

.109548

التعديلي) التصر ح  إيداع  تم 

بت ر خ للرب ط  التج ر ة   ب ملحكمة 

 6403 2020)تحت رقم)  22)ديسمبر)

من السج7 الترتيبي.
للتلخيص والنشر

التسيير
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FIDUCIAIRE ZOUINE FOUAD

SARL

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM.

MAJID(APPT(N°3(TIFLET

TP(N°29507999

IF : 375041

 RCN(°24697(KHEMISSET

AL MAWADDA
SARL

الررسم ل االجتم عي : 100.000.00 

درهم

تغيير املقر اإلجتم عي
الع م اإلستثن ئي) الجمع  بموحب 

املنعقد بت ر خ)17)ديسمبر)2020 .

تغيير املقر اإلجتم عي للشركة من)

3)عم رة) 4)حي وادي ز ز الط بق) رقم)

الذي) جديد  مقر  إلى  اكدال  (7 رقم)

تيفلت) (47 رقم) السع دة  تجزئة  هو 

الق نو4 األس �سي) وبذلك تم تجديد 

للشركة.

 16 بت ر خ) الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) ب ملحكمة  (2020 م رس)

ب لرب ط تحت رقم)2560)رقم السج7)

التج ري)127393.
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FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM.

 .MAJID(APPT(N°3(TIFLET

 STE. NEW SERVICE

GENERATION
SARL

املقر اإلجتم عي : عم رة رقم 380 حي 

السالم سال

الررسم ل اإلجتم عي : 10000 درهم

تفو ت حصص
الع م اإلستثن ئي) الجمع  بموجب 

 2019 ديسمبر) (30 بت ر خ) املنعقد 

فقد تم م  يلي):

مجموع من  حصة  (50  تفو ت)

املكي ب لهي�سي  السيد  يملكه  م  



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7098

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

لف ئدة) الشركة  في  (X102896 رقم)

السيد ب لهي�سي صالح الدين الح م7)

رقم) الوطنية  التعرف  لشط قة 

XA38834)بقيمة)100)درهم للحصة)

م  مجموعه)5000.00)درهم).

وبذلك تم تغيير الشك7 الق نوني)

محدودة) بركة  من  للشركة 

محدودية) بركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية للشر ك الوحيد.

الق نو4) تجديد  تم  وبذلك 

األس �سي للشركة.

وإبراء)ذمة التسيير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) بسال  اإلبتدائية 

2021)تحت رقم)36258)رقم السج7)

التج ري)14187 .
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FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : AV. AL(MASSIRA

IMM. MAJID(APPT(N°3 TIFLET

FRA-TIR شركة
SARL

توسيع الهدف اإلجتم عي
الع م اإلستثن ئي) الجمع  بموجب 

قرر) (2021 فبراير) (4 بت ر خ) املنعقد 

 FRA-TIR SARL لشركة) الشرك ء)

الدالية. امل ر د حي  بتيفلت  والك ئنة 

وذلك) اإلجتم عي  الهدف  توسيع 

بإض فة النش ط الت لي):)

تشغي7 مطعم ونزل سي حي.

الق نو4) تجديد  تم  وبذلك 

األس �سي للشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ب لخمسي ت  اإلبتدائية 

رقم) (103 رقم) تحت  (2021 م رس)

السج7 التج ري)27627 .
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RAHMAYAS TRANS
SARL AU

تأسيس بركة
املؤرخ) العرفي  العقد   بمقت�سى 
تم تأسيس بركة) (2021 م رس) (15 بـ)
 RAHMAYAS TRANS SARL AU
بركة ذات املسؤولية املحدودة تحم7)

الخص ئص الت لية)):
.RAHMAYAS TRANS(:(االسم

ب رع ع مر) (24 (: املقر االجتم عي)
سيدي محمد حي الرب د قر ة سال.

نق7 الشض ئع) (: الهدف االجتم عي)
ونق7 املستخدمي4 والنق7 املدر�سي.

بـ) يقدر  (: االجتم عي) الررسم ل 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
موزعة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ك لت لي):
 1000 الحوراتي) ي سي4  السيد 

حصة.
ي سي4) السيد  عي4  (: اإلدارة)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الحوراتي 

محدودة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال رقم السج7 التج ري)

.33159
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HAIR GAMR شركة
التصفية

وفق محضر الجمع الع م املنعقد)
ب ملقر) (2020 نوفمبر) (13 بت ر خ)
املسؤولية) ذات  لشركة  االجتم عي 
درهم) (100.000 ررسم له ) املحدودة 
 1 ب رع درع  املح7 رقم) (5 الك ئنة بـ)

ركدال الرب ط.
قرر الشرك ء)م  يلي):

تصفية الشركة.
ب ملقر) التصفية  مقر  تحديد 

االجتم عي.
عز زة) السيدة  املصفي  تعيي4 

اخشيشن.
امله م) هذه  مدة  وتحديد 

والصالحي ت.
رسئلة مختلفة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة ب لرب ط تحت رقم)111417 

بت ر خ)3)م رس)2021.

)السج7 التج ري رقم)139045.
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 شركة أيكل طرونس فوياج
15 ب رع ربط ل رقم 4 ركدال الرب ط

 بموجب الق نو4 األس �سي لتأسيس

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

عليه) املص دق  الشرك ء) متعددة 

واملسج7) (2021 ين ير) (21 بت ر خ)

الرب ط) بمدينة  التسجي7  بمصلحة 

الصي ح) هللا  عشد  السيد  قرر 

الق صر) بهد  الص لحي  والسيدتي4 

واملمثلة من طرف ربوه  السيد حسن)

الق صر) مروى  وصش ب  الص لحي 

املمثلة من طرف ربوه  السيد صش ب)

خ لد تأسيس بركة ذات املسؤولية)

املحدودة ب ملواصف ت الت لية):

طرونس) ريك7  بركة  (: التسمية)

فو  ج.

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة متعددة الشرك ء.

الشرك ء):

السيد عشد هللا الصي ح.

الق صر) بهد  الص لحي  اآلنسة 

واملمثلة من طرف ربوه  السيد حسن)

الص لحي.

الق صر) مروى  صش ب  اآلنسة 

املمثلة من طرف ربوه  السيد صش ب)

خ لد.
ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 

الشركة في مشلغ)99.000)درهم.

الشرك ء) بي4  الحصص  توزيع 

تس وي ري ثالثة م ئة وثالثو4 حصة)

لك7 بر ك.

نق7) (: االجتم عي) الهدف 

املستخدمي4.

نق7 املس فر ن.

النق7 السي حي وك7 م  ذكر ببند)

الهدف االجتم عي.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

املقر االجتم عي):)حدد في)15)ب رع)
ربط ل رقم)4)ركدال الرب ط.

السنة امل لية):)تشدر من ف تح ين ير)
وتنتهي بنه ية ديسمبر من ك7 سنة.

الص لحي) السيد  عي4  (: التسيير)
مع) للشركة  وحيد  كمسير  حسن 
التوقيع) صالحية  إعط ء) إمك نية 
للسيد صش ب خ لد غير بر ك ممث7)

لآلنسة صش ب مروى.
لدى) الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
بت ر خ ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 

 2186 رقم) تحت  (2021 م رس) (2  
سج7 تج ري رقم)149919.

39 P

KINETECH
تأسيس بركة

 8 في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بركة) تأسيس  تم  قد  (2021 فبراير)
بشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي تحم7 الخص ئص الت لية):

.KINETECH(:(التسمية
الترو ض) (: االجتم عي) الهدف 

الطبي.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.
ج ردا4) إق مة  (: االجتم عي) املقر 
خلدو4) ابن  (15 بقة) (2 ر) (I سيتي)

هرهورة تم رة.
التسيير):)حمزة برحم 4.

اإليداع الق نوني):)15/03/2021.
التج ري)) ب لسج7  التقييد  رقم 
ب ملحكمة االبتدائية بتم رة)132343.
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STE MORO CONTRACTORS
SARL AU

تكو ن بركة محدودة املسؤولية 
ذات الشر ك الوحيد

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 فبراير) (3 بت ر خ)
القواني4 األس سية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشر ك الوحيد ذات)

املميزات الت لية):



7099 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

الهدف):)

نج رة األملنيوم.

صي نة الواجه ت.

األبغ ل املتعددة.

املقر):)عم رة رقم)30)بقة رقم)8 

ب رع موالي رحمد الوكيلي حس 4.

بم ) امل ل  ررس  حدد  (: امل ل) ررس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

مورو) السيد  طرف  من  محدودة 

صالح.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ)11)م رس)2021.

رقم السج7 التج ري):)150157.

41  P

TEL SOL

SARL

بركة محدودة املسؤولية

ررسم له  100.000 درهم 

املقر االجتم عي : الرب ط ب رع 

األبط ل رقم 17 بقة 9 ركدال

رقم السج7 التج ري 116453 

الرب ط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لرب ط بت ر خ)30)ين ير)2021)قررت)

الجمعية الع مة االستثن ئية لشرك ء)

محدودة) بركة  (TEL SOL بركة)

املسؤولية م  يلي):

ح7 مشكر للشركة.

يوسف) السيد  (: املصفي) تعيي4 

الن صري.

الرب ط) (: التصفية) مك 4  تعيي4 

ب رع األبط ل رقم)17)بقة)9)ركدال.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (2021 م رس) (17 بت ر خ)

.111837
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ك بيط لي 

 25،)ب رع شجرة القدس قط ع)19)بلوك س

حي الر  ض الرب ط

RIADESK
SARL

ت سيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة

تحر ر) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 الق نو4 األس �سي لشركة ذات مسؤولية

محدودة))له  الخ صي ت الت لية):

.RIADESK SARL(:(التسمية

املوضوع):)توطي4 الشرك ت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيله  ب لسج7 التج ري.

 2 بلوك س رقم) (10 :)قط ع) املقر)

ب رع األرز حي الر  ض الرب ط.

الشرك ء):

حصة) (500 عثم 4 بوزوبع يملك)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
.A390733(رقم

حصة) (500 يملك) بوزوبع  عز ز 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
.A702882(رقم

 100.000 محدود في) (: ررس امل ل)

درهم.

بوزوبع) عثم 4  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
.A390733(رقم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 يوم) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)150505.
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RAFONE DISTRIBUTON
SARL AU

تأسيس بركة محدودة املسؤولية 
ذات بر ك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتم رة)
تم تحر ر الق نو4) (2021 فبراير) (3 في)

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

والتي خص ئصه  ك لت لي):

االستيراد والتصدير.

التوزيع.

بيع وبراء.

إق مة) تم رة  (: االجتم عي) املقر 
 15 بنغ لو) (4 تجزئة) الخير  قصشة 

هرهورة.
املدة):)99)سنة من ت ر خ التسجي7)

في السج7 التج ري.
في) الررسم ل  حدد  (: الررسم ل)
إلى) وقسم  درهم  (100.000 مشلغ)
 100 حصة اجتم عية بقيمة) (1000
درهم لك7 واحدة وهي موزعة ك لت لي):
عشد الرفيع الغنيمي)1000)حصة.
الغنمي،) الرفيع  عشد  (: التسيير)
 29 في) مزداد  الجنسية،) مغربي 
املريسة،) ب ب  بسال  (1979 ديسمبر)
9)زنقة املدينة بقة) الك ئن عنوانه بـ)
لشط قة) والح م7  الرب ط  حس 4  (7
 A608975 رقم) الوطنية  التعر ف 
مسير) عي4  حصة  (1000 لـ) م لك 

للشركة ملدة غير محدودة.
 السج7 التج ري)132349)ب ملحكمة
م رس) (15 بت ر خ) بتم رة  االبتدائية 

.2021
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 WARTUNGS TEAM &
- SERVICES - WTS

عرفي) رو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ في تم رة بت ر خ)23)فبراير)2021 
قد تم تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ):
(: للشركة) الق نوني  االسم 
 WARTUNGS(TEAM(&(SERVICES

.- - WTS
رعم ل) (: االجتم عي) الهدف 

الصي نة والترميم وتز ي4 املش ني.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):
السيد ادريس مومن)500)حصة.
السيد ابراهيم برادة)500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املقر):)129)ب رع الق هرة بقة)2 
تم رة.

املسير):)السيد ابراهيم برادة.
التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

132347)تم رة.
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كاتر ميز  استيراد وتصدير
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك حيد
بررسم ل 100.000 درهم

 املقر االجتم عي : 33 زنقة جعفر 
بن عتية بوركو4 الدار الشيض ء

الق نو4) مقتضي ت  من  انطالق  
استيراد) ميز  ك تر  لشركة  األس �سي 
التي) وحيد  بشر ك  وتصدير ش.م.م 
تنص على التصفية املشكرة للشركة)
قرر السيد الشر ك الوحيد يومه)20 

فبراير)2021)م  يلي):
التصفية املشكرة للشركة.

التصفية) مقر  ر4  على  التأكيد 
االجتم عي) املقر  نفس  عو  للشركة 

للشركة.
محمد) ميز  ك تر  السيد  تسمية 
5)مكرر ب رع املغرب) انس الق طن بـ)
 23 رقم) الشقة  الت7  إق مة  العربي 
الرب ط والح م7 لشط قة اإلق مة رقم)
بت ر خ) بسور    واملزداد  (BE63856A 

14)يوليو)1985)كمصف للشركة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة)
يوم الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 
 15)م رس)2021)تحت رقم)770055.

عن النسخة والنص
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مكتب األست ذ الفياللي يونس
موثق

128)زاو ة ب رع املق ومة وزنقة لحسن و دار)
عم رة الوحدة مدخ7 ر الدار الشيض ء

اله تف):)05.22.44.2084

شركة س ن ب إ
ش.ذ.م.م بشر ك وحيد

تجديد مه م املسير الوحيد
اإلمض ء

الع م) للجمع  محضر  بمقت�سى 
نوفمبر (27 بت ر خ) للشرك ء) الع دي 
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 RE،2019(2019)مسج7 في)2)ديسمبر

30605/2019, OR 3386/2019 

DV 2019154921405)قرر الشر ك)

الوحيد لشركة س 4 ب إ ش.ذ.م.م 

 200.000 ررسم له   وحيد  بشر ك 

درهم مقره  االجتم عي ب لدار الشيض ء 

140 ب رع رنف  الط بق الرابع السج7 

: يلي  م    138147 رقم  التج ري 

للسيد مفض7) التفو ض  تجديد 

العلج كمسير وحيد للشركة املذكورة)

سنة) بوجدة  مزداد  مغربي،) رعاله،)

 44 الشيض ء) ب لدار  الس كن  (1942
 9 بقة) (5 ط بق) الفجر  طلوع  زنقة 

الوطنية) للشط قة  والح م7  بوركو4 

ك م7) مع  (F7296 رقم) للتعر ف 

الصالحي ت للتسيير،)التدبير،)االقتن ء)

والشيع.

املتعلقة) ب لعقود  الشركة  تلتزم 

الوحيد للسيد مفض7) به  ب إلمض ء)

العلج.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ) الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

9)ين ير)2020)عدد)726525.
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STE LES JARDINS DU SIRO
 SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي بسال بت ر خ
الق نو4) تم وضع  (2020 ركتوبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

وذات) واحد  بشر ك  املحدودة 

الخص ئص الت لية):

 STE LES (: االجتم عية) التسمية 

.JARDINS DU SIRO SARL AU

الهدف االجتم عي):)مقهى)-)ربغ ل)

مختلفة)-)تج رة ع مة.

تجزئة) (693 (: االجتم عي) املقر 

كر  4 الواد لعي يدة سال.

املدة االجتم عية):)99)سنة.

حدد) (: االجتم عي) الررسم ل 
ررسم ل الشركة في مشلغ)10.000)دره)

 100 100)حصة من فئة) موزع على)

درهم للحصة ووزعت كم  يلي):

 100 السيد زعروري عشد الرحيم)
حصة.

السنة االجتم عية):)تشدر من ف تح)
ين ير إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

التسيير):)تم تعيي4 السيد زعروري)
وموقع) واحد  كمسير  الرحيم  عشد 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السج7 التج ري بمكتب)
بسال) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (2020 نوفمبر) (23 بت ر خ)

.32379
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 FARMACIE PARIS
MONFLEURIE

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك واحد

بمقت�سى عقد عرفي املوقع في)20 
ين ير)2021)واملسج7 بت ر خ)21)ين ير)
2021)تحت عدد)RE 3772)تم وضع)
ق نو4 رس �سي لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة بشر ك واحد والتي تحم7)

الخص ئص الت لية):
 FARMACIE PARIS (: التسمية)

.MONFLEURIE
ذات  بركة   : الق نوني  الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك واحد.
صيدالنية   : االجتم عي  الهدف 

تبيع ب لتقسيط.
درهم   1.400.000  : امل ل  ررس 
بمقت�سى عقد املس همة املسج7 في 
 RE4081 22 ين ير 2021 تحت رقم
تم تحو 7 الشخص الذاتي السيدة 
ب  الح ملة  الحسنية  سليم 4  بن 
ك نت  والتي   C427610 عدد  و  ت 
بف س  التج ري  ب لسج7  مسجلة 
تحت رقم 55164 إلى شخص معنوي 
 FARMACIE PARIS اسم  تحت 

.MONFLEURIE
املقر االجتم عي : 156 زنقة وهرا4 

ب رع ب ريس منفلوري ف س.
سليم 4  بن  السيدة   : املسيرة 

الحسنية.
املدة : 99 سنة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

بت ر خ بف س  التج ر ة   ب ملحكمة 

 9)م رس)2021)تحت رقم)021/1101.
 66651  : التج ري  السج7  رقم 

ف س.
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 PHARMACIE CHARIFI

HABOUNA
تأسيس بركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر ك واحد
بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 20 واملسج7 بت ر خ) (2021 فبراير) (2  

 RE 2044 عدد) تحت  (2021 فبراير)

تم وضع ق نو4 رس �سي لشركة ذات)

واحد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم7 الخص ئص الت لية):

 PHARMACIE (: التسمية)

.CHARIFI HABOUNA

ذات  بركة   : الق نوني  الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك واحد.

الهدف االجتم عي : صيدالني يبيع 

ب لتقسيط.
درهم) (1.820.000 (: امل ل) ررس 

املسج7) املس همة  عقد  بمقت�سى 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (20 في)

RE2045)تم تحو 7 الشخص الذاتي)

ب) الح ملة  بر في  جم ل  السيد 

ك 4) والذي  (C159344 عدد) و  ت 
بصفرو) التج ري  ب لسج7  مسجال 
معنوي) إلى شخص  (528 رقم) تحت 

 PHARMACIE CHARIFI تحت اسم)

.HABOUNA

ب رع   95 رقم   : االجتم عي  املقر 

ادريس حشونة صفرو.

املسير : السيد جم ل بر في.

املدة : 99 سنة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

بت ر خ) بصفرو  االبتدائية  ب ملحكمة 

8)م رس)2021)تحت رقم)2021/56.
 3239  : التج ري  السج7  رقم 

صفرو.
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 JUMBO MOROCCO شركة

INCOMING
SA

 2020 رغسطس) (4 بت ر خ) تم 

اجتم ع ع م استثن ئي حدد بموجشه)

النق ط اآلتية):

تربيح):

السيد بي ن�سي ستيف نو.

بوسكيتس) سيش ستي 4  السيد 

ب رسيلو.

السيد م رتينيز سيردا4 جينس.

كأعض ء)املجلس اإلداري للشركة)

ملدة)3)سنوات.

استق لة السيد خوا4 غيرا تيمونير)

من منصب رئيس املجلس اإلداري.

سيردا4) م رتينيز  السيد  تربيح 

اإلداري) للمجلس  كرئيس  جينس 

للشركة ملدة)3)سنوات.

املحكمة) في  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (13 التج ر ة في مراكش بت ر خ)

2021)تحت رقم)119416.
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شركة تيكنوالب الخاصة
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات ررسم ل : 90.000 درهم

املقر االجتم عي : رقم 51 ف ب حي 

الداخلة رك دير

املؤرخ) اإلدارة  قرار  بمقت�سى 

لشركة) (2020 سبتمبر) (23 بت ر خ)

تيكنوالب الخ صة تم املص دقة على)

م  يلي):

اجتم عية) حصة  (450 تفو ت)

في ملك السيد املدني ردراب لف ئدة)

السيدة حفيظة رولقديد.

قشول هذا التفو ت.

املسير) استق لة  على  املص دقة 

الس بق السيد املدني ردراب وتعيي4)

السيدة حفيظة رولقديد مع التعر ف)

ب لصالحي ت الجديدة لإلدارة.

تغيير الشنود)1،)6)و)7)من الق نو4)

األس �سي للشركة.
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رسئلة مختلفة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

بأك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (2 بت ر خ)

.98140
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MAS EMPORIO
SARL AU

مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لرب ط في)10)م رس)2021)تم إنش ء)

محدودة) مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشر ك وحيد ب لخص ئص الت لية):

 MAS EMPORIO (: التسمية)

.SARL AU
 100.000 (: الشركة) ررسم ل 

درهم.
عنوا4 الشركة):)56)زنقة ابراهيم)

روداني العم رة رقم)56)الشقة رقم)2 

املحيط الرب ط.

االستيراد) (: املؤسسة) هدف 

والتصدير))ت جر رو وسيط).

توزيع املواد الغذائية.

املسير):)االدري�سي الحسني علي.
الضر شة املهنية):)رقم)26303428.

 150565 رقم) التج ري  السج7 

ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط.
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FAST GRILLAD
بركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

بر ك وحيد

يقدر ررسم له  بـ 100.000 درهم

املقر االجتم عي : الرقم 6 املح7 

التج ري ب لط بق السفلي ب رع 

موالي الطيب العلوي طر ق 

القنيطرة سال

 12 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

فبراير)2021)تم تأسيس بركة تحم7)

الخص ئص الت لية):

.FAST GRILLAD(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

بر ك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجتم عي):)
املشواة))تشغي7 املشواه فرا4).

مطعم.
ممو4 حفالت.

درهم) (100.000 (: امل ل) ررس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.
ين ير) ف تح  من  (: امل لية) السنة 
ديسمبر من ك7 سنة م  عدا) (31 إلى)
السنة األولى تبتدئ من ت ر خ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.
6 املح7  الرقم   : املقر االجتم عي)
التج ري ب لط بق السفلي ب رع موالي 

الطيب العلوي طر ق القنيطرة سال.
السيد محمد اولحي 4) (: التسيير)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
في) وحيد  كمسير  (AA2992 رقم)

الشركة ملدة غير محدودة.
توزيع األرب ح):)من األرب ح الص فية)
تؤخذ)%)5)لالحتي ط الق نوني والش قي)

يوزع بي4 الشرك ء.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
بسال) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (2021 م رس) (18 بت ر خ)

.(RC(N°(:(33195( 36216
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AUTO LARIOS
تأسيس بركة ذات مسؤولية 

محدودة
بت ر خ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
الرب ط،) في  (2021 لسنة) م رس  (12
املسؤولية) ذات  لشركة  تحر ر  تم 
تحم7) التي  وحيد  بشر ك  محدودة 

املميزات الت لية):
التسمية):

بركة) (AUTO LARIOS مق ولة)
بشر ك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
استيراد سي رات جديدة) (: الهدف)
لتسو قه  في املغرب)-)تسو ق سي رات)
املستعملة)-)رعم ل مختلفة)-)استيراد)

وتصدير.

ض ية) زنقة  (6 (: االجتم عي) املقر 
ركدال) (16 عوا الط بق الرابع الشقة)

-)الرب ط.
مدة قي م الشركة):

99)سنة ابتداء)من ت ر خ تأسيسه )
النه ئي.

ب) يقدر  (: الشركة) ررسم ل 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة ك لت لي):
Parts 1000)بديعة العمراني.

تسير الشركة) (: التسيير واإلمض ء)
بديعة) (: ملدة غير محدودة من طرف)

العمراني.
(: ( بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصشح 

بديعة العمراني.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة.
تقسيم األرب ح):

بعد اقتط ع)%5)ك حتي ط ق نوني،)
بوزع الش قي حيب قرار الشرك ء.

التسجي7):)تم التسجي7 ب ملحكمة)
 2021/03/22 يوم) للرب ط  التج ر ة 

نحن الرقم)150543.
ملخص من رج7 النشر
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F4S CONSULTING GROUP
تأسيس بركة ذات مسؤولية 

محدودة
بت ر خ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
الرب ط،) في  (2021 لسنة) م رس  (12
املسؤولية) ذات  لشركة  تحر ر  تم 
تحم7) التي  وحيد  بشر ك  محدودة 

املميزات الت لية):
التسمية):

 F4S CONSULTING مق ولة)
مسؤولية) ذات  بركة  (GROUP

محدودة بشر ك وحيد.
االستش رات) خدم ت،) (: الهدف)
واملجتمع ت) للشرك ت  والدعم 

واملنظم ت الع مة رو الخ صة.
االستراتيجية) في  االستش رات 
املعلوم ت) ونظم  واإلدارة  والتنظيم 
واملوارد البشر ة والتسو ق واالتص ل.

ض ية) زنقة  (6 (: االجتم عي) املقر 
ركدال) (16 عوا الط بق الرابع الشقة)

-)الرب ط.
مدة قي م الشركة):

99)سنة ابتداء)من ت ر خ تأسيسه )
النه ئي.

ررسم ل الشركة):)يقدر ب)10.000 
100)حصة من فئة) درهم مقسم إلى)

100)درهم للواحدة موزعة ك لت لي):
 Parts M.François, René,  100

.Jacques le Bot
تسير الشركة) (: التسيير واإلمض ء)
(: طرف) من  محدودة  غير  ملدة 
 M.François, René, Jacques le

.Bot
(: ( بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصشح 
 M.François, René, Jacques le

.Bot
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة.
تقسيم األرب ح):

بعد اقتط ع)%5)ك حتي ط ق نوني،)
بوزع الش قي حسب قرار الشرك ء.

التسجي7):)تم التسجي7 ب ملحكمة)
 2021/03/22 يوم) للرب ط  التج ر ة 

تحت الرقم)150545.
ملخص من رج7 النشر
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 YOUNA INTERNATIONAL
 TPA SERVICES
SUCCURSALE
تأسيس فرع بركة

لشركة) فرع  تأسيس  تم  قد 
 YOUNA INTERNATIONAL TPA
املسؤولية) ذات  بركة  (SERVICES
الخص ئص) تحم7  التي  املحدودة 

الت لية):
 YOUNA (: التسمية)
 INTERNATIONAL TPA SERVICES

.SUCCURSALE
الصفة الق نونية):)فرع الشركة.

جميع) (: االجتم عي) الهدف 
والتنظيمية) اإلدار ة  األنشطة 
الخ رجية للخدم ت الصحية،)إنش ء)

بشكة صحية دولية.
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ف ل) ب رع  (59 (: االجتم عي) املقر 

ولد عمير،)بقة رقم)5)الط بق الث لث)

ركدال)-)الرب ط.

التسيير):)السيد):)ص بر توفيق.

قد تم اإليداع الق نوني ب لسج7)

التج ر ة) املحكمة  لدى  التج ري 

تحت) (2021/03/15 بت ر خ) ب لرب ط 
رقم)150251.

57 P

 CABINET ELOUEDGHIRI

CONSULTING
ش.م.م

بشر ك وحيد

الررسم ل االجتم عي : 4، زنقة واد 
ز ز الط بق الث لث بقة رقم 7، 

ركدال - الرب ط

بت ر خ) املؤرخ  القرار  بمقت�سى 

قرر الشر ك الوحيد) (2020/09/29

 CABINET ELOUEDGHIRI لشركة)

بشر ك) ش.م.م  (CONSULTING

وحيد م  يلي):

 CABINET بركة) تصفية  نه ية 

 ELOUEDGHIRI CONSULTING

ش.م.م بشر ك وحيد اتش ع  للمسطرة)

الق نونية الج ري به  العم7.

لدى) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة  املحكمة 

2021/03/17)تحت رقم)111832.

58 P

 SOCIETE DE NEGOCE DE 

LUBRIFIANTS

SARL
تأسيس بركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إيداع  تم  (2021/03/09

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية):

 SOCIETE DE (: التسمية)

.NEGOCE DE LUBRIFIANTS

الغرض الوحيد للشركة) (: الهدف)

هو):)

-)بـــراء)وليع وتخز ن وتوزيع جميع)

رنواع الوقود وز وت التشحيم.

املنتج ت) ك فة  وتوزيع  تسو ق 

الشترولية املختلفة.

جميع) وإدارة  ( وتشغي7) إنش ء)

محط ت الخدمة.

وتصدير) واستيراد  وبيع  براء)

في) واالتج ر  والسمسرة  والعموالت 

املنتج ت الشترولية واملواد واملنتج ت)

الشترولية،) الصن عة  من  املشتقة 

املنتج ت) نق7  وكذلك  تخز ن،) دو4 
املذكورة ب لتأجير رو بأي وسيلة رخرى)

من وس ئ7 النق7 البري.

والوس طة) والسمسرة  العمولة 

فيم  يتعلق ب ألنشطة املذكورة رعاله.

إصالح وصي نة جميع رنواع اآلالت)

واملعدات املتعلقة بتشغي7 محط ت)

الخدمة.

لجميع) غي ر  قطع  وبيع  براء)

في) املستخدمة  املعدات  م رك ت 

محط ت الخدمة.

وتصدير) واستيراد  وبيع  براء)

وتوزيع جميع املعدات وقطع الغي ر)

املتعقلة بتشغي7 محط ت الخدمة.

جميع) رداء) رعم،) وبصورة 

واالستيرادية) التج ر ة  املع مالت 

والعق ر ة) واملنقوبة  والصن عية 

وامل لية بشك7 مش بر رو غير مش بر،)

كلي  رو جزئي  ألي من األبي ء)املحددة)

رو ري ك ئن ت مم ثلة رو ذات صلة من)

املحتم7 رت تعزز)»االمتداد رو تنمية)

النش ط االجتم عي«

يجوز للشركة ر4 تؤدي في املغرب)

غرضه ) حدود  وفي  الخ رج  وفي 

والعملي ت) األعم ل  جميع  املوسمي 

غير) رو  مش بر  بشك7  تس هم  التي 

مش بر في تحقيق غرضه  رو التي من)

بأنه  ر4 تعزز تطوره .

املقر االجتم عي):)ب رع عشد املومن)

د) عم رة  الش رك  سنطرال  إق مة 
الط بق)2)رقم)15)-)املحمدية.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسه  النه ئي.

في) محدد  االجتم عي  الررسم ل 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتم عية من فئة)

للواحدة.

و تم توزيع املس هم ت على النحو)

الت لي):

(: يحيى) نبي7  الج معي  السيد 

50.000)درهم.

(: ف روق) نبي7  الج معي  السيد 

50.000)درهم.

السنة االجتم عية):)تيتدئ السنة)

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

السيد) تعيي4  تم  (: التسيير)

نبي7) والج معي  يحيى  نبي7  الج معي 

ف روق مسيرا4 للشركة.

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التج ري 

 2021/03/16 بت ر خ) ب ملحمدية،)

تحت رقم)27559.
ملخص قصد النشر

59 P

VALOPLAST SUD
إعال4 بخصوص تأسيس بركة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 2020/03/10 بت ر خ) ب لدار الشيض ء)

ب ملواصف ت) بركة  تأسيس  تم 

الت لية:

VALOPLAST SUD(:(التسمية

سبتة) زنقة  (7 (: االجتم عي) املقر 

إق مة رامي الط بق الث ني رقم املكتب)

8)-)الدار الشيض ء.

في) التج رة  (: االجتم عي) الهدف 

املغرب وعلى الصعيد الدولي في املواد)

والتغليف) التعشئة  ومنتج ت  الخ م 

الشالستيكية والخشبية)؛

-)صن عة مواد التعشئة والتغليف)

الشالستيكية والخشبية.

واملواد) املنتج ت  تدو ر  إع دة  (-

الشالستيكية والخشبية)؛

-)تجهيز رغذية املنص ت الخشبية)

وري منتج تغليف آخر)؛

جميع املع مالت) وبصفة ع مة،) (-
رو) امل لية  رو  التج ر ة  رو  الصن عية 
تكو4) قد  التي  املنقولة  رو  العق ر ة 
مرتشطة بشك7 مش بر رو غير مش بر)
ر4) املحتم7  من  رو  الشركة  بغرض 

تسه7 توسيعه  رو تطو ره .
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.
الررسم ل):)100.000)درهم.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)
إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.
 VALOPLAST :(الحصص):)بركة

50.000)درهم.
 50.000 (: ربيد) تراب  السيد 

درهم.
ح م7) سعيد،) سمير  (: التسيير)
(،BL5889 رقم) الوطنية  الشط قة 
املقيم في إق مة طم ريس انف )1)عم رة)
7)بقة)54)دار بوعزة)-)الدار الشيض ء،)

من مواليد)4)ين ير)1979.
محكمة) (: الق نوني) اإليداع 

النج ر ة الدار الشيض ء.
السج7 التج ري):)494643)بت ر خ)

.2021/03/16
60 P

KS MEDICAL
إعال4 بخصوص تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020/12/08 بت ر خ) ب لشيض ء)

تأسيس بركة ب ملواصف ت الت لية):
KS MEDICAL(:(التسمية

بوسيت) حي  (: االجتم عي) املقر 
الضحى)1)إق مة)B 92)الط بق السفلي)

رقم)1)-)الدار الشيض ء.
الهدف االجتم عي):)تستمر الشركة)
في املغرب  في ا4 يكو4 هدفه ،)سواء)

)رو في الخ رج):
-)تشغي7 مركز للعالج الطشيعي.

وتصدير) واستيراد  وبيع  براء) (-
وتمثي7 جميع املواد املتعلقة بشك7)
مش بر رو غير مش بر ب ألبي ء)املذكورة)

رعاله.
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ب النتس ب) رو  ب سمه   املش ركة  (-

في جميع دعوات املن قص ت الع مة)

رو الخ صة.

وتشغي7 املستودع ت رو) إنش ء) (-

الوك الت رو الفروع.

واستغالل والتن زل) رخذ وبراء) (-

عن جميع براءات االختراع وبه دات)

والعالم ت) والتراخيص  اإلض فة 

التج ر ة وبصفة ه مة ك7 م  سشق.

بشك7) حصة  على  االستحواذ  (-

مش بر رو غير مش بر في جميع األعم ل)

رو) املم ث7  الهدف  الشرك ت ذات  رو 

ذي الصلة.

وبشك7 اعم،)جميع العملي ت التي)

قد تتعلق بشك7 مش بر رو غير مش بر،)

 كلي  رو جزئي ،)بواحد رو آخرمم  ذكر)

او) تعز ز  رو  لتسهي7  وذلك  رعاله،)

تطو ر نش ط الشركة،)وكذلك جميع)

غير) رو  مش بر  بشك7  املش رك ت،)

في) بأي بك7 من األبك ل،) مش بر،)

الشرك ت التي تسعى لتحقيق رهداف)

مم ثلة لتلك ذات الصلة.

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة ذات بر ك واحد.

الررسم ل):)100.000)درهم.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

الحصص س هم الشر ك الوحيد)

للشركة رج ء)امل لكي بمشلغ م ئة رلف)

درهم))100.000).

امل لكي،) رج ء) السيدة  (: التسيير)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 

 7 مواليد) من  (،BE802613 رقم)

ب رع) (39 الس كنة ب) (،1986 م رس)

كورنيش عي4 الذئ ب ب لدار الشيض ء.

اإليداع) :يتم  الق نوني) اإليداع 

ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الق نوني 

 2021 م رس) (5 بت ر خ) الشيض ء)

رقم) تحت  (: التج ري) السج7 

.493299

61 P

ST2I CONSULTING
إعال4 بخصوص تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2021/02/11 بت ر خ) ب لشيض ء)

تأسيس بركة ب ملواصف ت الت لية):
ST2I CONSULTING(:(التسمية

سبتة) زنقة  (7 (: االجتم عي) املقر 
إق مة رامي الط بق الث ني رقم املكتب)

8)-)الدار الشيض ء.
الهدف االجتم عي):)

في) واملشورة،) الخدم ت  تقديم 
مش نيه  الخ صة رو في مش ني عمالئه ،)
وتركيب) وتجهيز  وتصميم  ودراسة 
رنظمة) وتحسي4  واستخدام  وإدارة 
املعلوم ت) تكنولوجي   وبشك ت 

واالتص الت السلكية والالسلكية.
وإع دة) وتشغي7  وانت ج  تصميم 
املعلوم ت) تكنولوجي   املنتج ت  بيع 

واالتص الت،
املع مالت) جميع  رعم،) وبشك7 
وامل لية) والصن عية  التج ر ة 
بشك7) املتعلقة  والعق ر ة  واملنقولة 
كلي  رو جزئي ) مش بر رو غير مش بر،)
رعاله) إليه   املش ر  املع مالت  بإحدى 
وكذلك) الشركة  نش ط  لتسهي7 
رعاله) إليه   املش ر  املع مالت  جميع 
وكذلك) الشركة  نش ط  لتسعي7 
غير) رو  املش برة  املع مالت  جميع 
املش برة،)املش رك ت غير املش برة بأي)
بك7 من األبك ل في الشرك ت التي)
تسعى لتحقيق رهداف مم ثلة رو ذات)

صلة.
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
الررسم ل):)100.000)درهم.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)
إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.
السيد عشو�سي بوعزة) (: الحصص)

100.000)درهم.
:)عشو�سي بوعزة،)الح م7) التسيير)
رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 
الغدير) حي  في  املقيم  (،HA169237
م ي) (17 من مواليد) اليوسفية،) (93

.1992

املحكمة) (: الق نوني) اإليداع 

التج ر ة ب لدار الشيض ء.

السج7 التج ري):)494575)بت ر خ)

.2021/03/16

62 P

NOURBROUJ
إعال4 بخصوص تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021/03/11 بت ر خ) ب لشيض ء)

تأسيس بركة ب ملواصف ت الت لية):

NOURBROUJ(:(التسمية
سبتة) زنقة  (7 (: االجتم عي) املقر 

إق مة رامي الط بق الث ني رقم املكتب)

8)-)الدار الشيض ء.

الهدف االجتم عي):)

جميع) وتصدير  استيراد  تج رة  (-

منتج ت الف كهة.

جميع) وتصدير  استيراد  تج رة  (-

منتج ت الغذائية.

جميع) وتصدير  استيراد  تج رة  (-

منتج ت.

تأجير،) براء،) إنش ء،) وعموم ،)

املتعلقة) االختراع  رموال،) استغالل 

وبشك7) رعم  براءات  األنشطة  لهذه 

جميع املع مالت التي قد تكو4 ذات)

صلة مش برة رو غير مش برة ب لهداف)

في تطو ره )  املذكورة رعاله وتس هم 

رو تمديده .

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

الررسم ل):)100.000)درهم.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

الشر ك) س هم  (: الحصص)

الوحيد للشركة الغزالي محمد امي4)

 (100.000( درهم) رلف  م ئة  بمشلغ 

درهم.

محمد) الغزالي  السيد  (: التسيير)

التعر ف) لشط قة  الح م7  رمي4،)

الوطنية رقم)BK600879،)والس كن)
 ب الحداو ة)1)زتقة)14)رقم)10)و)12 -

الدار الشيض ء.

املحكمة) (: الق نوني) اإليداع 

التج ر ة ب لدار الشيض ء.

السج7 التج ري):)494561)بت ر خ)

.2021/03/15

63 P

ITELCO SYS
إعال4 بخصوص تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021/02/11 بت ر خ) ب لشيض ء)

تأسيس بركة ب ملواصف ت الت لية):

ITELCO SYS(:(التسمية
سبتة) زنقة  (7 (: االجتم عي) املقر 

إق مة رامي الط بق الث ني رقم املكتب)

8)-)الدار الشيض ء.

الهدف االجتم عي):)

في) واملشورة،) الخدم ت  تقديم 

مش نيه  الخ صة رو في مش ني عمالئه ،)

وتركيب) وتجهيز  وتصميم  ودراسة 

رنظمة) وتحسي4  واستخدام  وإدارة 

املعلوم ت) تكنولوجي   وبشك ت 

واالتص الت السلكية والالسلكية.

وإع دة) وتشغي7  وانت ج  تصميم 

املعلوم ت) تكنولوجي   املنتج ت  بيع 

واالتص الت،

املع مالت) جميع  رعم،) وبشك7 

وامل لية) والصن عية  التج ر ة 

بشك7) املتعلقة  والعق ر ة  واملنقولة 

كلي  رو جزئي ) مش بر رو غير مش بر،)

رعاله) إليه   املش ر  املع مالت  بإحدى 

وكذلك) الشركة  نش ط  لتسهي7 

رعاله) إليه   املش ر  املع مالت  جميع 

وكذلك) الشركة  نش ط  لتسعي7 

غير) رو  املش برة  املع مالت  جميع 

املش برة،)املش رك ت غير املش برة بأي)

بك7 من األبك ل في الشرك ت التي)

تسعى لتحقيق رهداف مم ثلة رو ذات)

صلة.

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

الررسم ل):)100.000)درهم.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.
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بوعزة) عشو�سي  (: الحصص)
100.000)درهم.

السيد بوعزة عشو�سي،) (: التسيير)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
حي) في  املقيم  (،HA169237 رقم)
الغدير)93)اليوسفية،)من مواليد)17 

م ي)1992.
املحكمة) (: الق نوني) اإليداع 

التج ر ة ب لدار الشيض ء.
السج7 التج ري):)494571)بت ر خ)

.2021/03/16
64 P

EL ARBI LILAKAR
 Société à responsabilité limitée
 d’associé unique au Capital de

.15.000.000 dh
 Siège(social : 2, place(charles

 nicole, Qrt(des(hopitaux -
.Casablanca

.RC : 148729 IF : 1024117
ز  دة ررس م ل الشركة

)الوحيد) بموجب قرارات الشر ك)
بت ر خ)2011/12/23)تقرر):

ليصشح) امل ل،) ررس  ز  دة 
15.000.000)درهم)؛

تحيي4 النظ م األس �سي.
إعط ء)الصالحي ت.

املحكمة) في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 
 30)ديسمبر)2011)تحت رقم)22701.

ملخص قصد النشر
املسير

65 P

DMP SERVICES
 Société à responsabilité limitée

.Capital(de 2.000.000 dh
 Siège(social : 10, rue(liberte,

 3ème(étage, appt 6 -
.Casablanca

RC : 356075 - IF : 18808170
تغيير الغرض االجتم عي : 

)الوحيد) بموجب قرارات الشر ك)
بت ر خ)23)ديسمبر)2020)تقررم  يلي):

تغيير الغرض االجتم عي)؛
تحيي4 النظ م األس �سي.

إعط ء)الصالحي ت.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) الشيض ء) للدار   التج ر ة 

25)ين ير)2021)تحت رقم)767551.
66 P

AVANTA MAROC
 Société anonyme au capital de

.6.190.000 dh
 Siège(social : Casablanca, 101,

 boulevard(abdelmoumen, 3ème
.étage

RC : 61781 - IF : 010185889
استمرار ة النش ط

اإلدارة) مجلس  قرارات  بموجب 
بت ر خ)30)نوفمبر)2020)تقررم  يلي):

استمرار ة النش ط)؛
إعط ء)الصالحي ت.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) الشيض ء) للدار   التج ر ة 
25)فبراير)2021)تحت رقم)767482.
67 P

مكتب محمد بوزبع
تم رة

STE HAMRI AGGLOS
س.ت. الرباط : 85889
ز  دة ررسم ل الشركة

تحيي4 القواني4 األس سية للشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  ( (- (1
قرر الجمع) (2021 م رس) (2 بتم رة في)
 HAMRI لشركة) االستثن ئي  الع م 
ررسم له ) ش.ذ.م.م.) (AGGLOS
بتم رة،) مقره   درهم  (1.000.000
لحوامد،) دوار  زعير،) يحيى   سيدي 

م  يلي):
في) درهم  (6.000.000 ز  دة)
 7.000.000 ررسم ل الشركة ليصشح)
درهم عوض)1.000.000)درهم وذلك)
ب ملق صة) درهم  (5.000.000 بمشلغ)
ومشلغ) مع الحس ب الج ري للشرك ء)
األرب ح) مع  ب ملق صة  (1.000.000

املرحلة.

األس سية) القواني4  تحيي4 

للشركة.

و7  (6 امل دتي4) تعدي7  تم  وبذلك 

من الق نو4 األس �سي للشركة.

لدى) الق نوني  اإليداع  تم  ( (- (2

ب ملحكمة) التج ري  السج7  مصلحة 

م رس) (18 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)111886.
من رج7 االستخالص والشي 4

68 P

 STE CONTROLE

MANAGEMENT SERVICES
 SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة

سج7 تج ري رقم 150533 الرب ط

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 فبراير) (24 بت ر خ) الرب ط 

مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

محدودة ب لخ صي ت الت لية):

 STE CONTROLE (: التسمية)

. MANAGEMENT SERVICES SARL

املوضوع):)االستش رات في التسيير)

والتدبير)-)االستش رات الهندسية.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيله  ب لسج7 التج ري.

املقر):)اإلق مة)30)الشقة)8)ب رع)

موالي رحمد لوكيلي حس 4)-)الرب ط.

الشرك ء):

 950 (: الدين) به ء) بنعال  السيد 

حصة.

 50 (: سكينة) الشكوي  السيدة 

حصة.

 100.000 ررس امل ل):)محدودة في)

درهم.

التسيير):)السيد بنعال به ء)الدين.

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ري للمحكمة التج ر ة ب لرب ط)

رقم) تحت  (2021 م رس) (18 بت ر خ)

.2703

69 P

STE CANPECHES MAROC
SARL AU

ررسم له  : 300.000 درهم

RC : 35689

تأسيس بركة
17)م رس) بت ر خ) ب لعيو4  تم 

2021،)إنش ء)بركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشر ك وحيد ب لخص ئص)

الت لية):

 CANPECHES (: التسمية)

MAROC)ش.م.م بشر ك وحيد.

تشغي7 وحدات) إدارة،) (: النش ط)

املع لجة وتجميد املنتج ت الشحر ة.

املنطقة) (: االجتم عي) املقر 

الصن عية رقم)12)بوجدور.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (300.000 (: امل ل) ررس 

موزعة) حصة  (3000 على) مقسمة 

ك لت لي):
املسكو4) حسني  محمد  السيد 

3000)حصة.

تم تعيي4 السيد محمد) (: التسيير)

وحيد) كمسير  املسكو4  حسني 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
ب لعيو4) االبتدائية  ب ملحكمة 

رقم) تحت  (2021 17)م رس) بت ر خ)

.2021/816

70 P

STE ITANA
SARL AU

تأسيس بركة
بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

19)فبراير)2021)تم إنش ء)بركة ذات)

وحيد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

ب لخص ئص الت لية):

.ITANA(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النش ط)

ب ملغرب وب لخ رج ب):

ومنتج ت) وبيع مواد الشن ء) براء)

األبغ ل العمومية.
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املقر االجتم عي):)الرقم)408)عم رة)

سمية ب رع الوالء)الشقة)2)الداخلة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
ررس امل ل):)حدد في مشلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.

توزيع ررس امل ل):)السيد عشد هللا)

بكري)1000)حصة.

التسيير):)تم تعيي4 السيد عشد هللا)

بكري كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

بت ر خ الذهب  بواد   االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 م رس) (15

2021/394)وب لسج7 التج ري تحت)
رقم)17603.

71 P

STE COMDAK INOX
SARL AU

تأسيس بركة
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

8)م رس)2021،)تم إنش ء)بركة ذات)

وحيد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

ب لخص ئص الت لية):

.COMDAK INOX(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النش ط)

ب ملغرب وب لخ رج ب):

جميع) وتركيب  وتصنيع  تصميم 

رنواع اآلالت.

املقر االجتم عي):)الرقم)408)عم رة)

سمية ب رع الوالء)الشقة)2)الداخلة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
ررس امل ل):)حدد في مشلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.

عشد) السيد  (: امل ل) ررس  توزيع 

اللطيف الصغيري)1000)حصة.

عشد) السيد  تعيي4  تم  (: التسيير)

اللطيف الصغيري كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 
ف تح ين ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بت ر خ) الذهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2021 16)م رس)

.2021/400
وب لسج7 التج ري رقم)17611.

72 P

STE TRICHI PNEUMATIQUE
SARL

تأسيس بركة
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021)تم إنش ء)بركة ذات) 4)م رس)
ب لخص ئص) املحدودة  املسؤولية 

الت لية):
 STE TRICHI (: التسمية)

PNEUMATIQUE
الشركة) هدف  يتعلق  (: النش ط)

ب ملغرب وب لخ رج ب):
املط طية) اإلط رات  صن عة 
للمركش ت واملعدات واآلالت املتنقلة.

املقر االجتم عي):)الرقم)408)عم رة)
سمية ب رع الوالء)الشقة)2)الداخلة.
من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
ررس امل ل):)حدد في مشلغ)100.000 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.
توزيع ررس امل ل):)السيدة ع ئشة)

طري�سي)600)حصة.
عز زي) الزهراء) ف طمة  السيدة 

200)حصة.
ردام عز زي)200)حصة.

التسيير):)تم تعيي4 السيدة ع ئشة)
طري�سي كمسيرة للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 
ف تح ين ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بت ر خ) الذهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2021 17)م رس)

.2021/415
رقم) تحت  التج ري  وب لسج7 

.17635
73 P

VEMPLOI INTERIM
تأسيس بركة

بت ر خ العرفي،) للعقد   تشع  

قواني4) وضع  تم  (،2021 م رس) (19

الشركة ذات املميزات الت لية):

.VEMPLOI INTERIM(:(التسمية

ذات  بركة   : الق نوني  الشك7 

الشر ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

: يتعلق نش ط الشركة  املوضوع 

سواء ب ملغرب رو خ رجه :

الوس طة في التوظيف.

املقر الرئي�سي : الحي الحجري رقم 

386 العيو4.

الررسم ل : حدد في مشلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

السيد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

املصطفى بودالية.

السيد  : تسيير من طرف  اإلدارة 

املصطفى بودالية.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو4)

رقم) تحت  (2021 19)م رس) بت ر خ)

رقم) تج ري  سج7  (859/2021

.35769

74 P

ASHPECOL
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمس هم واحد

تأسيس بركة
بت ر خ) العرفي  للعقد  تشع  

قواني4) وضع  تم  (،2021 26)فبراير)

الشركة ذات املميزات الت لية):

ASHPECOL(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة بمس هم واحد.

املوضوع):)خدم ت الحراسة)؛

والهندسة) الع مة  الشن ء) رعم ل 

املدنية والحفر والتطو ر وتجهيز اآلب ر)

...)إلخ.

ب رع سكيكيمة،) (: املقر الرئي�سي)
رقم)388)حي الوحدة)01،)العيو4.

الررسم ل):)حدد في مشلغ)100.000 
حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)
ب لك م7) وتملكه   درهم  (100 فئة)

السيدة اللة ف طمة السش عي.
تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

اللة ف طمة السش عي.
بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الضشط ب ملحكمة اإلبتدائية ب لعيو4)
رقم) تحت  (2021 م رس) (11 بت ر خ)
ب لسج7) تسجيله   وتم  (770/2021
(: التج ري تحت الرقم التحليلي عدد)

 .35611
75 P

STE DLYMY SIEGE
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

وضع) تم  (2021 م رس) (2 بت ر خ)
ق نو4 منظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشر ك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت لية):
 STE DLYMY SIEGE (: التسمية)
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر ك الوحيد.
لحس ب) الشض ئع  نق7  (: الهدف)
نق7) النق7،) آالت  كراء) الغير،)
والغير،) الخ ص  للحس ب  السلع 
الشض ئع،) ملختلف  ودولي  وطني  نق7 
الشض ئع،) نق7  السي حي،) النق7 
ع مة) ربغ ل  اللوجيستيكي،) نق7 

والخدم ت)...
الررسم ل):)حدد في مشلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

ك آلتي):
السيد دليمي ايوب)1000)حصة.

الوحدة) تجزئة  (: االجتم عي) املقر 
رقم)585)العيو4.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
دليمي ايوب ملدة غير محددة.

اإليداع الق نوني):)تم بكت بة الضشط)
بت ر خ ب لعيو4  االبتدائية   ب ملحكمة 

2)م رس)2021)تحت رقم)35659.
76 P
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STE NEZHA MED
بركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر ك وحيد
ررسم له  : 10.000 درهم

مقره  االجتم عي : 394 ب رع مودي 
بوكيتة، الط بق السفلي

التصفية املسشقة للشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لدار)
قرر) (2020 ديسمبر) (31 في) الشيض ء)
السيد) الوحيد  واملسير  الشر ك 
التصفية املسشقة) محمد ربو املع لي،)
لشركة نزهة ميد لضي ع ثالثة ررب ع)

من ررس م له  االجتم عي.
وقد تم تعيي4 السيدة ف طمة ربو)
مقيمة) الجنسية،) مغربية  املع لي،)
موحي) ب رع  (290 الشيض ء) ب لدار 
بوكيتة،)كمصفية للشركة املذكورة.

للشركة) االجتم عي  املقر  اختي ر 
كمك 4 للتصفية املسشقة.

كت بة الضشط) (: اإليداع الق نوني)
الشيض ء) ب لدار  التج ر ة  املحكمة 
تحت رقم)767121)بت ر خ)23)فبراير)

.2021
77 P

STE EL BIYAR COLOR
السج7 التج ري : 150121

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط)
تم وضع) (2021 فبراير) (11 ت ر خ) في 
محدودة) لشركة  األس �سي  الق نو4 
وذات) واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصف ت الت لية):
 STE EL BIYAR (: التسمية)

.COLOR
املقر االجتم عي):)عم رة)30،)بقة)
8)ب رع موالي رحمد لوكيلي،)حس 4)

-)الرب ط.
في) الررسم ل  حدد  (: الررسم ل)

100.000)درهم.
رو) املش ني  في  الرسم  (: الغرض)
مق ول الديكور رو زخرفة الديكورات)

رو األعم ل رو اإلنش ءات املتنوعة.
املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد هش م لشي ر.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط)

تحت) الرب ط  التج ر ة  ب ملحكمة 

الرقم)111609.

78 P

STE INTERSOFTWARE
SARL AU

RC : 117159

 STE (: التسمية)

.INTERSOFTWARE SARL AU
سشو) زنقة  (30 (: االجتم عي) املقر 

بقة)2)ركدال)-)الرب ط.

في إط ر الجمع االستثن ئي لشركة)

 INTERSOFTWARE SARL AU

 2020 ديسمبر) (29 واملنعقدة بت ر خ)

تقرر م  يلي):

مصف) وتسمية  الشركة  ح7 

للشركة.

املسير):)بوط هر ي سي4.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

لدى) التج ري  ب لسج7  الق نوني 

تحت) ب لرب ط  التج ر ة  املحكمة 

الرقم)110384.

79 P

STE TOUT DE SUITE 3D
SARL

RC : 117159

 STE TOUT DE SUITE(:(التسمية

.3D SARL

معمورة) تم رة،) (: املقر االجتم عي)
ب رع)6)قط ع))رقم)199.

في إط ر الجمع االستثن ئي لشركة)

STE TOUT DE SUITE 3Dواملنعقدة)

بت ر خ)25)نوفمبر)2020)تقرر م  يلي):

مصف) وتسمية  الشركة  ح7 

للشركة.

املسير):)صالح الدين ح ج ن صر.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

لدى) التج ري  ب لسج7  الق نوني 

تحت) ب لرب ط  التج ر ة  املحكمة 

الرقم)109165.

80 P

STE SOCTEC
SARL AU

RC : 113463

 STE SOCTEC SARL (: التسمية)

.AU

4،)واد ز ز،) :)رقم) املقر االجتم عي)

إق مة)7،)ركدال)-)الرب ط.

في إط ر الجمع االستثن ئي لشركة)

SOCTEC)واملنعقدة بت ر خ)3)ديسمبر)

2020)تقرر م  يلي):

مصف) وتسمية  الشركة  ح7 

للشركة.

املسير):)اليوسفي عالء)الدين.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

لدى) التج ري  ب لسج7  الق نوني 

تحت) ب لرب ط  التج ر ة  املحكمة 

الرقم)110707.

81 P

 STE DAKASUD METAL

CONSTRUCTION
بركة محدودة املسؤولية

ذات الشر ك الوحيد

تأسيس بركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 م رس) (10 في) ب لداخلة 

لشركة) األس �سي  الق نو4  تحديد 

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية):

(: االجتم عية) التسمية 

 STE DAKASUD METAL

.CONSTRUCTION

بركة) (: الق نونية) الطشيعة 

الشر ك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

ربغ ل الخراطة) (: غرض الشركة)

والتلحيم،)ربغ ل وخدم ت مختلفة،)

تج رة ع مة،)استيراد وتصدير.

املقر االجتم عي):)حي السالم،)رقم)

2170،)الداخلة.

من) سنة  (99 (: االجتم عية) املدة 

ت ر خ تأسيسه  النه ئي.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتم عية من فئة)

كله  لف ئدة الشر ك الوحيد السيد)

عم د نغر في.

عم د) السيد  تعيي4  (: التسيير)

ملدة) للشركة  وحيدا  مسيرا  نغر في 

غير محدودة.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

ب لداخلة) االبتدائية  املحكمة  ضشط 

رقم) تحت  (2021 م رس) (18 بت ر خ)

الشركة) تقييد  وتم  (2021/430

ب لسج7 التج ري ب لداخلة تحت رقم)

.17657
مقتطف من رج7 النشر

82 P

MIC ALL-AROUND
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (،2021 ين ير) (7 يوم) ب لرب ط 

لشركة) التأسيس  الق نو4  صي غة 

له  الخص ئص) محدودة املسؤولية،)

الت لية):

.MIC ALL-AROUND(:(التسمية

الهدف):)االستش رات اإلدار ة.

ازكزا) زنقة  (6 (: االجتم عي) املقر 

ركدال،) (9 بقة) الث لث  الط بق 

الرب ط.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

السيدة ايم 4 لطرش والسيد زكر  ء))

البرك وي وذلك ملدة غير محدودة.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

غ ية)31)ديسمبر.

وتسجي7) الق نوني  اإليداع  تم 

الشركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)

م رس) (17 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021،)تحت رقم)111856.

83 P
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INVEST & GROW
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،2021 فبراير) (22 ب لرب ط يوم)
لشركة) التأسي�سي  الق نو4  صي غة 
له  الخص ئص) محدودة املسؤولية،)

الت لية):
.INVEST(&(GROW(:(التسمية
الهدف):)االستش رات اإلدار ة.

ازكزا) زنقة  (6 (: االجتم عي) املقر 
ركدال،) (9 بقة) الث لث  الط بق 

الرب ط.
سنة ابتداءا من ت ر خ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الراسم ل):)حدد في مشلغ)100.000 

درهم.
اإلدارة):)عهد تسيير الشركة للسيد)

اإلدري�سي سعيد.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

غ ية)31)ديسمبر.
وتسجي7) الق نوني  اإليداع  تم 
الشركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)
م رس) (17 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021،)تحت رقم)111855.
84 P

DAR MAAMOURA
SARL

بمقت�سى جمع ع م استثن ئي حرر)
في الرب ط بت ر خ)5)فبراير)2021،)قرر)
 DAR MAAMOURA(برك ء)الشركة

ش م م م  يلي):
طرف) من  حصة  (330 تفو ت)
إلى السيد جه د) الز  ني  السيد علي 

واكر م.
طرف) من  حصة  (330 تفو ت)
السيد) إلى  القصري  محمد  السيد 

جه د واكر م.
طرف) من  حصة  (340 تفو ت)
السيد) إلى  الن صري  عش س  السيد 

زهير واكر م.
الن صري) السيد عش س  استق لة 

من منصشه كمسير للشركة.
تعيي4 السيد جه د واكر م كمسير)

وحيد للشركة.

من) و13) (7 (،6 املواد) تعدي7 
الق نو4 األس �سي للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
فبراير) (25 بت ر خ) (36065 تحت رقم)

.2021
85 P

FIDARED CONSEILS
SARL AU

بمقت�سى جمع ع م استثن ئي حرر)
في الرب ط بت ر خ)15)م رس)2021)قرر)
 FIDARED الشر ك الوحيد للشركة)
بر ك) ذات  م  م  ش  (CONSEILS

وحيد م  يلي):
تعدي7 اسم الشركة.

تم تغيير اسم الشركة الذي رصشح)
.TAX EXPERT

الق نو4) من  (2 امل دة) تعدي7 
األس �سي للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
22)م رس) 111921)بت ر خ) تحت رقم)

.2021
86 P

 MOROCCANADIAN
INTERNATIONAL TRADING

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
الشر ك) قرر  (،2020 ديسمبر) (25

الوحيد في الشركة م  يلي):
ختم حس ب ت الشركة.

تصفية الشركة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 
(،2021 م رس) (16 بت ر خ) ب لرب ط 

تحت رقم)111772.
87 P

STE ANWAR ZAIR
بركة ذات مسؤولية محدودة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3)م رس)2021)واملسج7 في)4)م رس)
2021)ب لرب ط تأسست الشركة ذات)

الخص ئص الت لية):

مسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)
محدودة.

الهدف االجتم عي):)منعش عق ري.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
حصة اجتم عية) (1000 مقسمة الى)
بقيمة)100)درهم للحصة موزعة كم )

يلي):
س لك ادريس).....)340)حصة.
ارحو مصطفى)....)330)حصة.
لقصير ميلود).....)330)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير الى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة م عدا السنة)

االولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
بقة) (30 اق مة) (: املقر االجتم عي)
الوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حس 4 الرب ط.
التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 
ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط)150495.
88 P

STE INBA - MINING
بركة ذات مسؤولية محدودة

في مؤرخ  عرفي  عقد  (  بمقت�سى)
 3)م رس)2021)واملسج7 في)4)م رس)
الشركة) تأسست  ب لرب ط  (،2021

ذات الخص ئص الت لية):
مسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)

محدودة.
الهدف االجتم عي):)التعدين.

ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
حصة اجتم عية) (1000 مقسمة الى)
بقيمة)100)درهم للحصة موزعة كم )

يلي):
اينو محمد).....)500)حصة.

سهيم صوفي )....)500)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.
ين ير) ف تح  من  (: امل لية) السنة 
االولى) السنة  م عدا  ديسمبر  (31 الى)

تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
ب رع انوال) (23 (: املقر االجتم عي)
 4 رقم) مكتب  (11 فلوري) عم رة 

ميموزة القنيطرة.

التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

القنيطرة) االبتدائية  ( ب ملحكمة)

.59429

89 P

 STE ANGES AL FIRDAOUS

PRIVEE
تأسيس بركة

 9 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تقرر  بتم رة  (2021 فبراير)

بشر ك) املسؤولية  محدودة  بركة 

وحيد،)ب لخص ئص الت لية):

رونج) (: االجتم عية) التسمية 

الفرداوس خ صة.

 705 :)تجزئة رقم) املقر االجتم عي)

عي4) (2 رقم) الفردوس ج نب  تجزئة 

عودة تم رة.

الهدف):)حض نة خ صة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثه  الفعلي.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

 1000 درهم  مقسم على) (100.000

حصة بقيمة)100)درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة مر م بوفت ت.

املدة):)غير محدودة.
(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.132413

ب ملحكمة) الطلب  االيداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) بتم رة  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)5223.

90 P

 STE LA FERME DU COQ
SARL

تأسيس بركة
بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقرر) بتم رة  (2021 فبراير) (5  

املسؤولية،) تأسيس بركة محدودة 

ب لخص ئص الت لية):
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التسمية االجتم عية):)ال فيرم دي)

كوك.

تجزئة معمورة) (: املقر االجتم عي)

سال) حصي4  (6 رقم) بقة  (97 رقم)

الجديدة سال.

التمو ن) خدم ت  (: الهدف)

الحفالت ومطعم.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثه  الفعلي.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

 1000 درهم  مقسم على) (100.000

حصة بقيمة)100)درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد محمد اركيتي.

املدة):)غير محدودة.

(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.33199

ب ملحكمة) الطلب  االيداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) بسال  االبتدائية 

.2021

91 P

STE JUMATECH
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك واحد

ررسم له  : 10.000 درهم

مقره  االجتم عي : 424 سعيد حجي 

طر ق القنيطرة سال

السج7 التج ري رقم : 29939

فسخ مسشق
بموجب عقد الجمع الع م للشركة)

بت ر خ)15)فبراير)2021،)بمقر الشركة)

 424 الت لي:) ب لعنوا4  املتواجدة 

سال) القنيطرة،) طر ق  سعيد حجي،)

اجتمعوا ليقرروا م  يلي):)فسخ مسشق)

من طرف السيد بكيب ايت افقير)

على)،)كم  عي4 كمصفي للشركة بمقر)

الشركة املتواجد ب لعنوا4 اعاله.

بكت بة) الق نوني  االيداع  تم 

بسال)) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (11 بت ر خ)

.36121

92 P

STE RAIKILI REAL ESTATE

SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك واحد

ررسم له  : 10.000 درهم

مقره  االجتم عي : 38 ب رع ادريس 

الحر زي رقم 32 الدارالشيض ء انف 

تأسيس بركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) (18 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)

االس �سي) الق نو4  اقيم  (،2021

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشر ك وحيد ب لخص ئص الت لية):

 STE RAIKILI REAL (: ( التسمية)

.ESTATE

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة لشر ك وحيد.

الدارالشيض ء،) (: االجتم عي) املقر 

الحر زي رقم) ادريس  ب رع  (38 انف )

.32

اتخذت) ( (: االجتم عي) الهدف 

الشركة كهدف):

العق ر ة) املع مالت  جميع 

االيج رات) وادارة  والتج ر ة،)

ونقله ،) الشرك ت  وبيع  واملمتلك ت،)

مش برة) املرتشطة  االنشطة  وجميع 

هذا) على  املحدد  الشركة  بهدف 

النحو.

االنش ء،)واالقتن ء،)وتولي التسيير)

التج ر ة) املؤسس ت  لجميع  الحر 

وتأجير) وغيره ،) العق ر ة  والوك الت 

جميع العق رات التي يمكن) رو براء)

االبك ل) من  بك7  ب ي  استخدامه  

لهدف الشركة.

املع مالت) جميع  ع م،) وبشك7 
الصن عية رو التج ر ة رو) ( امل لية رو)
تتعلق) قد  التي  العق ر ة  رو  املنقولة 
لهدف) مش بر  غير  رو  مش بر  بشك7 

الشركة.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
التقييد) ت ر خ  من  ابتداء) سنة  (99

ب لسج7 التج ري.
حدد)) (: االجتم عي) الررسم ل 
الررسم ل االجتم عي في مشلغ)10.000 
حصة) (100 الى) مقسمة  درهم 
100)درهم للحصة) اجتم عية بقيمة)
وموزعة) مكتتشة  كله   الواحدة،)

حسب النسشة الت لية):
(....... الراي�سي) كلثوم  ام  السيدة 

100)حصة.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محددة من طرف السيدة ام كلثوم)
مزدادة) مسيرة،) بصفته   الراي�سي،)
فبراير) (20 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)
ب لدارالشيض ء،) الس كنة  (،1976
النخي7،) حي  ب هي  محمد  زنقة  (3
للتعر ف) الوطنية  للشط قة  الح ملة 

.BE 701740(رقم
من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 
ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة.
لدى) الق نوني  االيداع  تم 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  ( كت بة)
(،2021 2)م رس) بت ر خ) للدارالشيض ء)
تقييد) وتم  (768183 رقم) تحت 
الشركة ب لسج7 التج ري تحت رقم)

.492631
من رج7))النشر والشي 4

املسير

93 P

STE MEDOCEAN
بركة مس همة

ررسم له  : 7.000.000 درهم
مقره  االجتم عي : 29 زنقة محمد 
عشد وحي النخي7 انف  الدارالشيض ء

السج7 التج ري رقم : 178209
ب لدارالشيض ء

استق لة متصرف
بمقت�سى مداوالت مجلس االدارة)
تم تسجي7 (،2021 فبراير) ( (9 بت ر خ)

ممثلة) ( ( (DRAPOR استق لة بركة) (

من طرف السيد مصطفى عز ز من)

مه مه  كمتصرف ابتداء)من)9)فبراير)

.2021

وب لت لي يتكو4 مجلس االدارة من):

الرئيس) عز ز،) مصطفى  السيد 

املدير الع م.

السيد ميلود ابو ديب،)متصرف.

عز ز،) اله دي  عشد  السيد 

متصرف.

السيد سعيد ازن قي،)متصرف.

ب نعق د) مه مهم  مدة  تنتهي 

في) ستبت  التي  الع مة  الجمعية 

في املنتهية  امل لية  السنة   حس ب ت 

31)ديسمبر)2023.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

بت ر خ ب لدارالشيض ء)  التج ر ة 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (17  

.770492
من اج7 التخليص والنشر)

مجلس االدارة

94 P

STE RIMAL LE SABLE VERT
بركة مس همة 

ررسم له  : 152.353.700 درهم

مقره  االجتم عي : 29 زنقة محمد 

عشدو حي النخي7 انف  الدارالشيض ء

السج7 التج ري رقم : 183749

الدارالشيض ء

استق لة املدير الع م املنتدب
بمقت�سى مداوالت مجلس االدارة)

تسجي7) تم  (،2021 م رس) (5 بت ر خ)

استق لة املدير الع م املنتدب السيد)

حسن عي د ابتداء)من)3)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

بت ر خ ب لدارالشيض ء)  التج ر ة 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (17  

.770491
من اج7 التخليص والنشر)

مجلس االدارة

95 P
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STE SALAFIN
بركة مس همة

ررسم له  : 312.411.900 درهم
مقره  االجتم عي : ز نيت مليلنيوم 

العم رة 8 سيدي معروف 
الدارالشيض ء

السج7 التج ري رقم : 88437
ب لدارالشيض ء

تعيي4 وتجديد مدة مه م اعض ء 
مجلس االدارة الجم عية

بمقت�سى مداوالت مجلس الرق بة)
بت ر خ)25)م رس)2015)تم):

الكشير) ابن  مهدي  السيد  تعيي4 
االمراني بصفته عضو مجلس االدارة)

الجم عية.
تنتهي مدة مه مه ب نعق د الجمعية)
الع مة التي ستبت في حس ب ت السنة)

امل لية املنتهية في)31)ديسمبر)2020.
مجلس) تجديد مدة مه م اعض ء)
  6 ملدة) الت ليي4  الجم عية  االدارة 

سنوات):
السيد محمد الراوي.

السيد محمد الصبيحي.
ب نعق د) مه مهم  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  الع مة  الجمعية 
حس ب ت السنة امل لية املنتهية في)31 

ديسمبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 
بت ر خ ب لدارالشيض ء)  التج ر ة 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (17  

.770502
من اج7 التخليص والنشر)

مجلس االدارة الجم عية
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STE SALAFIN
بركة مس همة

ررسم له  : 312.411.900 درهم
مقره  االجتم عي : ز نيت مليلنيوم 

العم رة 8 سيدي معروف 
الدارالشيض ء

السج7 التج ري رقم : 88437
ب لدارالشيض ء

تعيي4 عضو  مجلس الرق بة
الجمعية) ( مداوالت) بمقت�سى 
الع مة الع دية بت ر خ)28)م ي)2010،)

ادريس) مهدي  السيد  تعيي4  تم 
مجلس) ( عضو) بصفته  بنجلو4 

الرق بة ملدة)3)سنوات.
تنتهي مدة مه مه ب نعق د الجمعية)
الع مة التي ستبث في حس ب ت السنة)

امل لية املنتهية في)31)ديسمبر)2012.
ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 
بت ر خ ب لدارالشيض ء)  التج ر ة 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (17  

.770501
من اج7 التخليص والنشر)

مجلس االدارة الجم عية
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STE WIND VAG NEOC
بركة محدودة املسؤولية 

بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم

تفو ت حصص وتحو 7 املقر 
االجتم عي

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
اتخ ذ) تم  (2021 م رس) (9 في) املؤرخ 

القرارات االتية):
املص دقة على تفو ت بي4 ادريس)
والسيدة) جهة  من  الش ئع  بنقدور 
فدوى بوت دز املشترية من جهة اخرى.
بنقدور) ادريس  السيد  استق لة 
وتعيي4 السيدة فدوى بوت دز مسيرة)

وحيدة للشركة.
رقم) من  االجتم عي  املقر  تحو 7 
زنقة عشدة بط نة سال الى الدار) (26
الحمراء)زنقة الوالدية رقم)138)سال.
تحيي4 الق نو4 االس �سي للشركة.

تم االيداع الق نوني لدى املحكمة)
م رس) (17 بت ر خ) بسال  التج ر ة 

.2021
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DIM CAPITAL شركة
بركة ذات مسؤولية محدودة)

تأسيس
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بت ر خ)15)فبراير)2021)قد تم تأسيس)
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

ب ملميزات الت لية):

DIM CAPITAL SARL(:(التسمية

اإلنع ش) (: االجتم عي) الهدف 

لالستخدام) املش ني  وكراء) العق ري 

الطبي.

في) حدد  (: الشركة) ررسم ل 

5.000.000)درهم موزعة إلى)50.000 

درهم،) (100 حصة اجتم عية بقيمة)

قد تم تحر ره  ب لك م7 واملخصصة)

للشرك ء)بم  يتن سب مع مس هم تهم،)

ري):

الح م7) جشي7  بوبعيب  السيد 

BH58852)ب) للشط قة الوطنية رقم)

10.000)حصة.

الح ملة) الشق لي  ليلى  السيدة 

C516216)ب) للشط قة الوطنية رقم)

5.000)حصة.

السيد عشد الفت ح سيوتي الح م7)

ب) (W79845 للشط قة الوطنية رقم)

10.000)حصة.

الح م7) بودوش  سمير  السيد 

G392754)ب) للشط قة الوطنية رقم)

7.500)حصة.

الحجوجي) العز ز  عشد  السيد 

رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

G93661)ب)5.000)حصة.

الح م7) توزاني  ع دل  السيد 

A324171)ب) للشط قة الوطنية رقم)

5.000)حصة.

الح م7) لعرو�سي  الحسن  السيد 

ب) (F308315 للشط قة الوطنية رقم)

2500)حصة.

الح م7) رم م  محمد  السيد 

A340980)ب) للشط قة الوطنية رقم)

5.000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املقر االجتم عي):)15)ب رع األبط ل)

بقة رقم)4)ركدال الرب ط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الح م7) جشي7  بوبعيب  السيد 

 BH58852 رقم) الوطنية  للشط قة 

وذلك ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة) التج ري  السج7  رقم 

التج ر ة ب لرب ط):)150547.
مقتطف من رج7 اإلبه ر
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BELITA TRANS
بركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد

ررسم له  : 200.000 درهم

مقره  االجتم عي : حي الوحدة 1

مجموعة 12 بلوك C رقم 2

سيدي يحيى الغرب

الح7 املشكر للشركة
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

(،2021 فبراير) (25 غير الع دي بت ر خ)

 BELITA TRANS SARL AU لشركة)

تقرر م  يلي):

املشكر) الح7  على  املص دقة 

للشركة.

محمد،) ابليليطة  السيد  تعيي4 

بصفته مصفي للشركة.

تحديد مقر تصفية الشركة ب ملقر)

االجتم عي للشركة رعاله.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ سليم 4  بسيدي   االبتدائية 

17)م رس)2021)تحت رقم)2021/72.
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KAMIL TOYS شركة
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 2.400.000 درهم

مقره  االجتم عي : 17، ب رع املن ر

الدار الشيض ء

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الع م الجمع  قرر  (،2015 ربر 7) (11 

م  يلي):

رفع ررسم ل الشركة بمشلغ قدره)

1.090.000)درهم ري من)1.310.000 

درهم إلى)2.400.000)درهم.
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امل دتي4) األس �سي  النظ م  تعدي7 
6)و7.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 
رقم) تحت  (2015 ربر 7) (28

.00574047
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SOCIETE KUR
SARL

تأسيس بركة
تلقته) عرفي  عقد  بمقت�سى 
موثقة ب لدار) غنيمي،) األست ذة ملي ء)
الشيض ء،)بت ر خ)25)فبراير)2021،)تم)
إعداد الق نو4 األس �سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة ب ملميزات الت لية):

KUR SARL(:(التسمية
الشيض ء،) الدار  (: الشركة) مقر 
(،9 الط بق) ب رع الزرقطوني،) (،265

رقم)92.
(: للشركة) االجتم عي  النش ط 

صن عة املواد الكيمي ئية.
من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
 100 حصة بقيمة) (500 مقسمة إلى)

درهم.
500حصة) بوط لب) عز ز  السيد 
 500 والسيدة هند الشر ف دوزا4)

حصة.
بوط لب) عز ز  السيد  (: املسير)

والسيدة هند الشر ف دوزا4.
(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.493809
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KAMIL TOYS شركة
بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  : 8.000.000 درهم

مقره  االجتم عي : 17، ب رع املن ر
الدار الشيض ء

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 23)سبتمبر)2020،)قرر الجمع الع م

م  يلي):

رفع ررسم ل الشركة بمشلغ قدره)

3.105.300)درهم ري من)7.894.700 

درهم إلى)11.000.000)درهم.

بمشلغ) الشركة  ررسم ل  تخفيض 

من) ري  درهم  (3.000.000 قدره)

 8.000.000 إلى) درهم  (11.000.000

درهم.

تعدي7 النظ م األس �سي.

اعتم د قواني4 جديدة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

رقم) تحت  (2020 سبتمبر) (23

.748975
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KAMIL TOYS شركة

بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 5.705.000 درهم

مقره  االجتم عي : 17، ب رع املن ر

الدار الشيض ء

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الع م الجمع  قرر  (،2019 م ي) (15 

م  يلي):

بيع رسهم من طرف السيد محمد)

الحكيم) عشد  السيد  لف ئدة  املنجرة 

صدرا4.

رفع ررسم ل الشركة بمشلغ قدره)

1.000.000)درهم ري من)4.705.000 

درهم إلى)5.705.000)درهم.

تعدي7 النظ م األس �سي.

محمد) السيد  املدير  استق لة 

املنجرة.

السيد جديد  مدير   تعيي4 

عشد الحكيم صدرا4.

اعتم د قواني4 جديدة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

20)م ي)2019)تحت رقم)703317.
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KAMIL TOYS شركة
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 7.894.700 درهم

مقره  االجتم عي : 17، ب رع املن ر

الدار الشيض ء

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الع م الجمع  قرر  (،2019 م ي) (17 

م  يلي):

رفع ررسم ل الشركة بمشلغ قدره)

2.189.700)درهم ري من)5.705.000 

درهم إلى)7.894.700)درهم.

تعدي7 النظ م األس �سي.

محمد) السيد  املدير  استق لة 

املنجرة.

السيد الجديد  املدير   توقيع 

عشد الحكيم صدرا4.

اعتم د قواني4 جديدة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

20)م ي)2019)تحت رقم)705866.
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KAMIL TOYS شركة
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 4.705.000 درهم

مقره  االجتم عي : 17، ب رع املن ر

الدار الشيض ء

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الع م الجمع  قرر  (،2018 ين ير) (29 

م  يلي):

رفع ررسم ل الشركة بمشلغ قدره)

2.305.000)درهم ري من)2.400.000 

درهم إلى)4.705.000)درهم.

تعدي7 النظ م األس �سي.

املدير وتفو ض جديد) ذمة  إبراء)

لإلدارة.

اعتم د قواني4 جديدة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

رقم) تحت  (2018 فبراير) (5

.00656430
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DAR AD-DAMANE FUND

صندوق تدبير رموال مشتركة

مقر مؤسسة التدبير س د ج ك بيط ل 

جيستيو4، 101 ب رع املسيرة 

الخضراء الط بق الث لث

الدار الشيض ء

لديه ) املودع  املؤسسة  تغيير 

الدار) إلى  الرب ط  من  والتحو 7 

الشيض ء):

بت ر خ مداوالت   بمقت�سى 

قرر مجلس إدارة) (،2019 م رس) (11

جيستيو4،) ك بيت ل  ج  د  س  بركة 

 DAR AD-DAMANE(مؤسسة تدبير

: FUND

لديه ) املودع  املؤسسة  تغيير 

واختي ر الشنك الشعبي املركزي بدال)

من س د ج ك بيت ل.

التحو 7):

موالي) س حة  الرب ط،) من 

الحسن،)عم رة امل مونية.

ب رع) (101 الشيض ء،) الدار  إلى 

املسيرة الخضراء)الط بق الث لث.

تمت املص دقة على ق نو4 التدبير)

املغربية) الهيئة  طرف  من  املحي4 

يوليو) (23 بت ر خ) الرس مي7  لسوق 

.GP20093(2020،)تحت املرجع

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

ب ملحكمة) الضشط  بكت بة  الق نوني 

نوفمبر) (5 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2020)تحت رقم)108260.

بكت بة الضشط ب ملحكمة التج ر ة)

م رس) (17 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار 

2021)تحت رقم)770454.

من رج7 اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير
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مكتب املستش ر
37،)زنقة جش7 ت زك ،)رقم)1،)ركدال،)الرب ط

اله تف):)05.37.77.50.71
almoustachar@menara.(:(البريد االلكتروني

ma

شمس هولدنك
CHEMS HOLDING

ش.م.م
هشة لحصص اجتم عية

ملفظ7) للسيد  استثن ئي  بقرار 
(،2021 م رس) (16 بت ر خ) ع زم،)
ذات) للشركة  الوحيد  الشر ك 
»بمس) املسؤولية املحدودة املسمى)
على املص دقة  تمت   هولدنك«)

م  يلي):
من) اجتم عية  حصة  (480 هشة)
طرفه لف ئدة ابنه السيد سمير ع زم،)
بت ر خ) واملزداد  الجنسية،) مغربي 
لشط قة) والح م7  (،1976 يوليو) (6
والق طن) (A333596 رقم) التعر ف 
ب لرقم)24)ب طئ)»ف ل دور«)12040 

تم رة.
جديد) رس �سي  نظ م  اعتم د 
الشركة من بركة ذات) بعد تحول 
وحيد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 
إلى بركة ذات املسؤولية املحدودة)

متعددة الشرك ء.
وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة)
م رس) (22 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)111946.
املسيرين
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 HDI DE BETON PRES A
L’EMPLOI

SARL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
الق نو4) تم إنش ء) (،2021 فبراير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة ك لت لي):
 HDI DE BETON (: التسمية)

PRES A L’EMPLOI SARL
الهدف االجتم عي):)إنت ج وتسو ق)
لالستعم ل) الج هزة  الخرس نة 
النق7) ب لجملة،) فيه   والتج رة 

واللوجيستيك.

حي) (: للشركة) االجتم عي  املقر 

األندلس الغرب تيفلت.
درهم) (500.000 (: امل ل) ررس 

موزعة ب)5000)سهم ب)100)درهم)

املس همي4) على  موزعة  سهم  لك7 

ب لشك7 الت لي):

م ) درهم  (200.000 (: علي) هدي 

يعدل)2.000)حصة.

 150.000 (: الق در) عشد  هدي 

درهم م  يعدل)1.500)حصة.

درهم) (150.000 (: هدي مصطفى)

م  يعدل)1.500)حصة.

املدة):)محددة في)99)سنة انطالق )

من ت ر خ التقييد ب لسج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

عي4 السيد هدي علي) (: التسيير)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة) تم  الق نوني  اإليداع 

م رس) (16 يوم) بتيفلت  االبتدائية 

2021)تحت رقم)78.
رقم السج7 التج ري)787.
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CONCASSEUR TASAOUTE
تفو ت حصص

تعيي4 مسير جديد
بمقت�سى محضر الجمع الع م غير)

الع دي محرر بت ر خ)16)فبراير)2021 

تم اتخ ذ القرارات الت لية):

ملكية) من  حصة  (410 تفو ت)

السيد الشر قي رح ل لص لح السيد)

الحضيكي محمد.

ملكية) من  حصة  (100 تفو ت)

السيد ص لح الشر قي لص لح السيد)
راح الحسي4.

محمد) الحضيكي  السيد  تعيي4 

كشر ك جديد.

رح ل) الشر قي  السيد  استق لة 

من تسيير الشركة وإخض ع الشركة)

راح) السيد  الوحيد  املسير  لتوقيع 

ابراهيم.

للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 

 3 24)بقة) من تجزئة النج ح عم رة)

 1352 رقم) الوف ق  تجزئة  إلى  تم رة 

بقة)1)تم رة.

جديد) رس �سي  ق نو4  وضع 

من) سشق  م   مع  مرفق  للشركة 

التعديالت.

ولقد تم اإليداع الق نوني للمحضر)

يوم) بتم رة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

19)م رس)2021)تحت رقم)5248.
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DIGITY
SARL

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: روال)

تم) (،2021 فبراير) (19 ب لرب ط بت ر خ)

ذات) لشركة  األس �سي  النظ م  وضع 

املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املشينة فيم  يلي):

DIGITY SARL(:(التسمية

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

رقمنة) (: هي) الشركة  من  الغ ية 

االتص الت) ربغ ل  املق والت،)

واملعلومي ت.

 54 رقم) ت نسيفت  زنقة  (: املقر)

بقة)1)ركدال الرب ط.

سنة) (99 حددت مدته  في) (: املدة)

اعتش را من ت ر خ تأسيسه  النه ئي.

 100.000 (: الجم عي) امل ل  ررس 

1000)حصة من فئة) درهم قسم إلى)

100)درهم،)موزعة كم  يلي):

السيدة رسم ء)بمعيز)900)حصة.

السيد رحمد مش ط)100)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد مش ط بصفته املسير الق نوني)

للشركة ملدة غير محددة.

ف تح) بي4  م   (: الجم عية) السنة 

ين ير إلى متم ديسمبر من ك7 سنة.

الق نوني) اإليداع  تم  (: ث ني )

بت ر خ ب لرب ط  التج ر ة   ب ملحكمة 

 18)م رس)2021.
رقم السج7 التج ري):)150519.

111 P

SOCIETE COJITALI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

والشر ك الوحيد
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 136 الط بق الث ني

الشقة 4 زنقة الق هرة كومتراف 1

تم رة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
الق نو4) وضع  تم  (2021 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  للشركة  األس �سي 

والتي) الوحيد  والشر ك  املحدودة 

تتميز بم  يلي):

كوجيط لي) بركة  (: التسمية)

والشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

الهدف):)مق ولة صش غة الشن ي ت.

الجشص.

ربغ ل مختلفة والشن ء.

املدة):)حددت في)99)سنة،)انطالق )

السج7) في  التسجي7  ت ر خ  من 

التج ري.

الط بق) (136 (: االجتم عي) املقر 
الق هرة) زنقة  (4 الشقة) الث ني 

كومتراف)1)تم رة.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مشلغ)

 100 بثمن) اجتم عية  حصة  (1000

درهم في حوزة السيد فكري محمد)

1000)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد فكري محمد ملدة غير محدودة.

الربح) من  (%5 يقتطع) (: الربح)

الص في في ك7 سنة من رج7 تكو ن)

االحتي ط الق نوني.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (9 في) بتم رة  االبتدائية 
رقم) تحت  التج ري  ب لسج7  (2021

.132273
112 P

SOCIETE SIGMA PNEUX
SARL AU

ررسم له  : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي : 14 زنقة األبعري 

الشقة 4 ركدال الرب ط
تصفية س بقة ألوانه 

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الجمع) انعقد  (2020 ديسمبر) (20

الع م غير الع دي وقرروا م  يلي):
س بقة) بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانه .
زنقة) (14 (: التصفية) مقر  تحديد 

األبعري الشقة)4)ركدال الرب ط.
املهدي) ب ك س  السيد  تعيي4 

مسؤول عن التصفية.
للشركة) الق نوني  اإليداع  تم 
في ب لرب ط  التج ر ة   ب ملحكمة 

8)م رس)2021)تحت رقم)111533.
113 P

BLUE BELL BEAUTY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  : 10.000 درهم
املقر االجتم عي : 4 ب رع بي4 الو دا4 

الشقة 11 الط بق الرابع ركدال 
الرب ط

ع دي) الغير  الع م  الجمع  قرر 
املنعقد في يوم)30)ديسمبر)2020 :

قشول بيع)100)حصة من السيدة)
اسني س ملة)50)حصة والسيد الته مي)
لف ئدة) حصة  (50 مخلص) الوزاني 

السيد الزواكي رمي4.
رميمة) الزواكي  السيدة  تعيي4 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
للشركة) الق نوني  الشك7  تغيير 
من بركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى بركة ذات املسؤولية املحدودة)
والشر ك الوحيد مع تحيي4 الق نو4)

األس �سي للشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 2021 م رس) (8 التج ر ة ب لرب ط في)

تحت رقم)111532.
114 P

AL KHOLLA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : 47، تجزئة 50 

هكت ر املسيرة 2 تم رة
ع دي) الغير  الع م  الجمع  قرر 

املنعقد في يوم)19)ركتوبر)2021 :
ربغ ل) في  الشركة  هدف  حصر 
والحديد) واالنوكس  االملنيوم  نج رة 
ربغ ل) (- والشن ء) مختلفة  ربغ ل  (-

الكهرب ء.
500)حصة من السيد) قشول بيع)
ي ن س) ابراهيم خلي7 لف ئدة السيد 
الشوز  ني)160)حصة والسيد الوار ت)
ي سي4)160)حصة والسيد مطيع عشد)

العز ز)180)حصة.
العز ز) عشد  مطيع  السيد  تعيي4 
السيد) بج نب  للشركة  ث ني  مسير 

مطيع لحسن ملدة غير محدودة.
تحيي4 الق نو4 األس �سي للشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 2021 م رس) (2 التج ر ة ب لرب ط في)

تحت رقم)111200.
115 P

SOPREMECO
SARL

 39RUE VOUZIERS ANGLE
 EMILE(ZOLA 1ER ETAGE

CASABLANCA
 RC : 110851

ICE : 001698067000017
الفك املشكر

بت ر خ خ ص  سند  على   بن ء)
قررت الجمعية) (،2020 ديسمبر) (31

العمومية م  يلي):
الح7 املتوقع للشركة.

رقشم ر) السيدة  املصفي  تعيي4 
A2900253IN A)وتعيي4) سمية رقم)
عنوا4 التصفية املتشقى في)352)ب رع)
بقة) الدور األول،) محمد الخ مس،)

2،)الرب ط.

إلجراءات) املمنوحة  الصالحي ت 

الدع ية الق نونية.

تم اإليداع الق نوني في التسجي7)

الشيض ء) ب لدار  التج ر ة  املحكمة 

رقم) تحت  (2021 م رس) (19 بت ر خ)

.770984

116 P

 VIP SERVICES

PARTENAIRES
SARL

 Route(Ouled(Ziane, Mers

 Sultan(Résidence(Assalam(Im. N

 2ème(Etage(Plateau(Bureau(N°10

- CASABLANCA

 RC : 348819

ICE : 001522029000043

الفك املشكر
بت ر خ خ ص  سند  على   بن ء)

قررت الجمعية) (،2020 ديسمبر) (31

العمومية م  يلي):

الح7 املتوقع للشركة.

رقشم ر) السيدة  املصفي  تعيي4 

 A2900253CIN A رقم) سمية 

في) املتشقى  التصفية  عنوا4  وتعيي4 

الدور) الخ مس،) محمد  ب رع  (352

األول،)بقة)2،)الرب ط.

إلجراءات) املمنوحة  الصالحي ت 

الدع ية الق نونية.

تم اإليداع الق نوني في التسجي7)

الشيض ء) ب لدار  التج ر ة  املحكمة 

رقم) تحت  (2021 م رس) (18 بت ر خ)

.770657

117 P

H.J.TECH
تكو ن بركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر ك وحيد
يوم) ب لرب ط  عرفي  لعقد  تشع  

بركة) إنش ء) تم  (2021 م رس) (9

ذات) ذات مسؤولية بشر ك وحيد،)

املميزات الت لية):

اسم) رخذت  الشركة  (: االسم)

H.J.TECH

الخ صة) األعم ل  ك7  (: األهداف)

ب لشن ء.

امل لية،) التج ر ة،) العملي ت  ك7 

املرتشطة) والصن عية،) والعق ر ة 

بأهداف) مش برة  غير  رو  مش برة 

الشركة.

نسيم) إق مة  (: االجتم عي) املقر 
الشحر)2)رقم)4)تم رة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجي7 ب لسج7 التج ري.

 100.000 في) حدد  (: الررسم ل)

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

اجتم عية كله  محررة نقدا من طرف)

الشر ك الوحيد السيد جواد ح�سي)

ي) العم رة  (2 الشحر) نسيم  إق مة 

الشقة)1)تم رة.

السنة) (: االجتم عية) السنة 

االجتم عية تبتدئ من ف تح ين ير إلى)

غ ية)31)ديسمبر من ك7 سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد جواد ح�سي.

األرب ح):)بعد خصم)5%)لالحتي ط)

الق نوني،)الش قي يوزع رو يؤج7 حسب)

قرارات الجمعية الع مة الع دية.

تم وضع) وقد  (: الق نوني) اإليداع 

املحكمة) لدى  الق نوني  اإليداع 

 5235 رقم) تحت  بتم رة  االبتدائية 

يوم)18)م رس)2021.
عن النسخة والنص

118 P

M.K SOUISSI
SARL

تأسيس بركة
يوم في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تشع  

8)م رس)2021)حيث تم وضع قواني4)

املسؤولية) ذات  املس همة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات الت لية):

سوي�سي) ك   ام  بركة  (: التسمية)

)ش.م.م).

الصفة الق نونية):)بركة مس همة)

ذات مسؤولية محدودة.
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حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)
في م  يلي):

االستيراد والتصدير.
في) الررسم ل  حدد  (: الررسم ل)
لالكتت ب) كله   درهم  (100.000

والدفع.
 4 بلوك) (18 :)رقم) املقر االجتم عي)

الحي الصن عي رك دير.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من ت ر خ تأسيس الشركة.
ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 
ك7) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ين ير 

سنة.
اإلدارة):)يدير الشركة السيد كم ل)

التن زفتي ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
لدى) الضشط  بكت بة  الق نوني 
بت ر خ ألك دير  التج ر ة   املحكمة 

19)م رس)2021)تحت رقم)98797.
119 P

 STE ALLIANCE NEGOCE
TRAD

SARL AU
مح7 تج ري رقم 6 زنقة محمد 

ديوري املدينة الجديدة ف س
تأسيس بركة محدودة املسؤولية 

ذات الشر ك الوحيد
بت ر خ عرفي  عقد   بموجب 
بركة) تأسيس  تم  (2021 م رس) (8
والشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد له  املميزات الت لية):
 STE ALLIANCE (: التسمية)

NEGOCE TRAD SARL AU
(- املق يضة) (: االجتم عي) الغرض 
االستيراد) (- للشن ء) األبغ ل املختلفة 

والتصدير.
املقر االجتم عي):)مح7 تج ري رقم)
6)زنقة محمد ديوري املدينة الجديدة)

ف س.
الشركة) ررسم ل  (: الررسم ل)
مقسم) درهم  (100.000 في) محدد 
100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة موزعة ك لت لي):

الس كن) ابراهيم  برادة  السيد 
ابن) (3 سبرونور) تجزئة  (24 رقم) ب 
الخطيب الط بق األول ف س)30000. 

1000)حصة.
املدخرات) لتكو ن  (%5 (: الربح)

الق نونية.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
برادة) السيد  طرف  من  محدودة 
تجزئة) (24 رقم) الس كن ب  ابراهيم 
الط بق) الخطيب  ابن  (3 سبرونور)

األول ف س)30000.
مدة الشركة):)99)سنة تبتدئ من)
ت ر خ تسجيله  في السج7 التج ري،)
ف تح) من  تبتدئ  االجتم عية  السنة 
ك7) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ين ير 
سنة م  عدا السنة األولى للتأسيس)
تبتدئ من ت ر خ التسجي7 في السج7)

التج ري إلى)31)ديسمبر.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) (2021 م رس) (19 بف س بت ر خ)
رقم) التج ري  السج7  (1302 رقم)

.66815
120 P

STE MAISSAE SAMAR
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 60.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : DOUAR(MRIJA
LALLA MIMOUNA SOUK
 TLET(EL(GHARB - LALLA

MIMOUNA
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) وضع  (2021 م رس) ف تح 
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 
املحدودة ب ملحكمة االبتدائية بسوق)
رربع ء)الغرب والتي تحم7 الخص ئص)

الت لية):
 STE MAISSAE (: التسمية)

SAMAR
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.
ررس امل ل):)حدد في)60.000)درهم)
اجتم عية) قسمة  (600 إلى) مقسمة 

من فئة)100)درهم.

الهدف):)نق7 املستخدمي4.
املر جة) دوار  (: االجتم عي) املقر 

لالميمونة سوق اربع ء)الغرب.
التسيير):)السعيد سمينة.

بكت بة) تم  الق نوني  اإليداع 
األربع ء) بسوق  ب ملحكمة  الضشط 
الغرب ب لسج7 التج ري رقم)27037 

بت ر خ)8)م رس)2021.
121 P

 SOCIETE KASR AL
HISSABATE

SARL AU
تعدي7

بمقت�سى عقد عرفي للجمع الع م)
 SOCIETE KASR(غير الع دي لشركة
بت ر خ (AL HISSABATE SARL AU 

8)فبراير)2021)بسال تقرر م  يلي):
املص دقة على تفو ت حصص):

بيع السيد ربيد ابنوزهير ملجموع)
حصة للسيد عزدين) (600 حصصه)

قزدار.
للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  إلى 

بشر ك وحيد.
6)و8)من الق نو4) تعدي7 الفص7)

األس �سي للشركة.
ابنوزهير) ربيد  السيد  استق لة 

من مه مه كمسير للشركة.
تعدي7 الق نو4 األس �سي للشركة.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) لإليداع 
م رس) (18 بت ر خ) بسال،) االبتدائية 

2021)تحت رقم)36257.
122 P

ETIHAD JARMOUNI
بركة ذات مسؤولية محدودة
املقر االجتم عي : عم رة م ر ن  9
بلوك 2، رقم املح7 التج ري 26

م ر ن  سال
السج7 التج ري : 28289 سال

عقب صدور قرار من الجمع الع م)
االستثن ئي بت ر خ)10)سبتمبر)2020،)
وتصفيته ) بركة  ح7  الشرك ء) قرر 

ابتداء)من)10)سبتمبر)2020.

املسؤول) يعي4  الع م  الجمع 

مدة) خالل  ( الشركة،) تصفية  عن 

الشش بي،) آي ت  السيدة  التصفية،)

الق طنة ب):)إق مة ب ب الشحر،)م ر ن )

ورعط ه ) 1،)سال.) بقة) (،2 بلوك) (،9

العملي ت) إلنه ء) الصالحي ت  ك7 

تحقيق املوجودات) الج ر ة للشركة،)

ودفع الخصوم.

عم رة) ب  الك ئن  التصفية  مقر 
م ر ن )9،)بلوك)2،)رقم املح7 التج ري)

العنوا4) هو  هذا  سال،) م ر ن   (،26

والتي) املراسالت  إرس ل  يجب  الذي 

املتعلقة) الوث ئق  إخط ر  يتم  سوف 

ب لتصفية.

تم اإليداع الق نوني املتعلق بح7)

االبتدائية) ( املحكمة) لدى  الشركة 

تحت) (،2021 م رس) (18 يوم) بسال،)
رقم)36252.

123 P

ID HALI & SONS
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
ررسم له  : 179.981.000 درهم

مقره  االجتم عي : 2,5Km، طر ق 

بيوكرا، ريت ملول، رك دير

السج7 التج ري : 20887

الز  دة في الررسم ل
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بت ر خ) املنعقد  للشرك ء) االستثن ئي 

 22 املسج7 بت ر خ) (2021 فبراير) (10

فبراير)2021)بإنزك 4 تحت األرق م):

OR : 2819 - RE : 2980

E15A : 1324

تمت املص دقة على):

الشركة) ررسم ل  في  الز  دة 

إلى) درهم  (75.163.900 من)

خالل) من  درهم  (179.981.000

تفو ت السيد الح ج ابراهيم إد حلي)

 LA(بيش  األسهم التي يملكه  في بركة

 NOURELLE AUEIRO MAROC

قيمته ) التي  االسم،) مجهولة  بركة 

104.818.000)درهم.
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املوافقة على عقد تفو ت األسهم)
حلي) إد  ابراهيم  الح ج  السيد  من 
 IDHALI( &ْ بركة) لف ئدة  بيش  

.SONS
وقد تمت إع دة صي غة امل دتي4)6 

و7)للق نو4 األس �سي للشركة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية بإنزك 4)
بت ر خ (481/2021 الرقم)  تحت 

23)ين ير)2021.
124 P

 LA SOCIETE DE
 LOGISTIQUE ET DE

 STOKAGE DE LA BAIE
D’AGADIR
SLSBA sarl

ررسم له  : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي : رقم 7 إق مة 24 

بيتي سكن حي محمدي رك دير
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم وضع) (2020 ديسمبر) (9 بت ر خ)
ق نو4 منظم لشركة ذات مسؤولية)

ذات املميزات الت لية):
 LA SOCIETE DE (: التسمية)
 LOGISTIQUE ET DE STOKAGE
 DE LA BAIE D’AGADIR - SLSBA

sarl
وتخز ن) تسيير  (: الشركة) هدف 
الخدم ت) وجميع  املستودع ت 

اللوجستيكية.
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.
 24 7)إق مة) املقر االجتم عي):)رقم)

بيتي سكن حي محمدي رك دير.
املدة):)حددت الشركة في)99)سنة)
تبتدئ من ت ر خ تسجيله  في السج7)

التج ري.
الررسم ل):)100.000)درهم.

توزيع) تم  (: الررسم ل) توزيع 
حصة) (1000 إلى) الشركة  ررسم ل 
اجتم عية بقيمة)100)درهم للواحدة)

محررة وموزعة على الشك7 الت لي):

 500 IDNACO sarlau)ب) بركة)

حصة.

السيد احمد نه م ب)500)حصة.

تم تعيي4 السيد) (: تسيير الشركة)

رحمد) نه م  والسيد  حلي  إد  الن جم 

مسيرا4 للشركة ملدة غير محدودة.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة.

للمحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (20 بت ر خ) بأك دير  التج ر ة 

2021)تحت الرقم)97996.

ب لسج7) الشركة  تسجي7  وتم 

التج ري ألك دير تحت الرقم)45785.
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STE IN GALAXY
بركة ا4 ك الك�سي

بركة ذات املسؤولية املحدودة

الشر ك الوحيد

املنعقد) الع م  الجمع  بمقت�سى 

بت ر خ)23)نوفمبر)2020)بمقر الشركة)

قد تقرر م  يلي):

الح7 املسشق للشركة.

تعيي4 مقر التصفية بمقر الشركة)
تجزئة) (1 رقم) (: الت لي) ب لعنوا4 

بعفة) ب ب  خ رج  (610 الطرابل�سي)

سال واملصفي السيد ركطيب عشد هللا)

.A380574(تعر فه رقم

صالحي ت اإليداع.
قد تم التقييد ب لسج7 التج ري)

تحت) (،2021 م رس) (16 بسال بت ر خ)
رقم)36203.
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SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE FAST TRANS EXPRESS
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في)
تم وضع الق نو4) (2021 ف تح فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات) وحيد  بشر ك  املحدودة 

الخص ئص الت لية):

 STE FAST TRANS (: التسمية)

 EXPRESS

الهدف):)

اآلخر ن) عن  ني بة  الشض ئع  نق7 

)رق7 من)3.5)طن).

للشض ئع) الدولي  (/ الوطني) نق7 

)رق7 من)3.5)طن).

استيراد وتصدير.

التج رة.
34)ط ت ا) رقم) (: املقر االجتم عي)

تجزئة عثم نية الشطر)3)مكن س.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النه ئي.

رو) املسشق  الح7  ح لة  ب ستثن ء)

هذه) في  عليه  املنصوص  التمديد 

القواني4.

حدد) (: االجتم عي) الررسم ل 

 100.000 في) االجتم عي  الررسم ل 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

للشركة) وحيد  مسير  الشوجي  محمد 

وبر ك.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) بمكن س  التج ر ة 

2021)السج7 التج ري رقم)52669.
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SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE TEKENCY
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم وضع الق نو4) (2021 ين ير) (28 في)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات) وحيد  بشر ك  املحدودة 

الخص ئص الت لية):

 STE TEKENCY(:(التسمية

الهدف):)

في) مصمم  محل7  مبرمج،)

املعلومي ت.

استيراد وتصدير.

التج رة.

سكينة) تجزئة  (: االجتم عي) املقر 
ح ج قدور سيدي سليم 4) (39 رقم)

مول الكيف 4 مكن س.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النه ئي.
رو) املسشق  الح7  ح لة  ب ستثن ء)
هذه) في  عليه  املنصوص  التمديد 

القواني4.
حدد) (: االجتم عي) الررسم ل 
 100.000 في) االجتم عي  الررسم ل 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
اإلدارة):)يدير الشركة السيد ان س)
الزواين مسير وحيد للشركة وبر ك.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (9 بت ر خ) بمكن س  التج ر ة 

.2021
127P مكرر

STE IKRAMEN
SARL AU

بركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر ك واحد

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
 STE(املؤرخ في)8)م رس)2021)لشركة
IKRAMEN)ذات املسؤولية املحدودة)
(: االجتم عي) مقره   واحد،) بشر ك 
512،)ر  ض اسم عيلية) 3)رقم) مح7)

ان �سي،)مكن س قد تقرر):
ملكيته ) تعود  سهم  (40000 بيع)
السيد) إلى  اسم عي7 حدافة  للسيد 
100)درهم) عشد هللا االدري�سي بقيمة)

بمشلغ)4000000)درهم.
السيد) الوحيد  املدير  استق لة 
وتعيي4) وتسر حه  حدافة  اسم عي7 
ح م7) االدري�سي،) هللا  عشد  السيد 
كمسير) (CB53356 الوطنية) بط قة 

وحيد.
الوحيد) ب إلمض ء) الشركة  تلتزم 
هللا) عشد  السيد  الوحيد  للمسير 

االدري�سي.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) بمكن س  التج ر ة 
2021)تحت رقم)1431)سج7 تج ري)

رقم)36643.
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 كان فروي
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ررسم له  : 52.000 درهم
مقره  االجتم عي : زنقة سمية، إق مة 
بهرزاد، رقم 3، الط بق الخ مس، 

رقم 22، النخي7، الدار الشيض ء
مبرم) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
تحو 7) تم  (2020 يوليو) (14 بت ر خ)
التي) الحصص  من  حصة  (520
تمتلكه  السيدة جو 7 ازنكوط داخ7)
الشركة لف ئدة السيد بردود يونس)

والسيد كبريي7 بنلولو.
2)-)بمقت�سى محضر الجمع الع م)
املنعقد نفس اليوم،)تم تقر ر م  يلي):

ترخيص تحو 7 الحصص)؛
يونس) بردود  السيد  تعيي4 

مسيرين جديدين للشركة)؛
تغيير الق نو4 األس �سي للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (3
ضشط املحكمة التج ر ة الدار الشيض ء)
بت ر خ)11)م رس)2021)تحت رقم)9439.
129 P

STE ETOILE ALQUILER
SARL AU

RC : 35535
تأسيس بركة 

 تم ب لعيو4 بت ر خ)8)م رس)2021 
املسؤولية) ذات  بركة  إنش ء)
املحدودة بشر ك وحيد ب لخص ئص)

الت لية):
.ETOILE ALQUILER(:(التسمية

بدو4) السي رات  كراء) (: النش ط)
س ئق.

مكة،) ب رع  (: االجتم عي) املقر 
عم رة)311،)الشقة)1،)العيو4.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس.

ررس امل ل):)100.000)درهم مقسمة)
على)1000)حصة موزعة ك لت لي):

السيد ادبدا سيداتي)1000)حصة.
تم تعيي4 السيد ادبدا) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  سيداتي 

محدودة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

بت ر خ) ب لعيو4  االبتدائية   ب ملحكمة 

8)م رس)2021)تحت رقم)2021/716.
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STE CLIC SUD

SARL

تأسيس بركة 
بت ر خ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

2021)تم إنش ء)بركة ذات) 8)م رس)

ب لخص ئص) املحدودة  املسؤولية 

الت لية):

.CLIC SUD(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النش ط)

ب ملغرب وب لخ رج ب):

الندوات) وتنظيم  فع لي ت 

واملع رض) واملع رض  واملؤتمرات 

التج ر ة واملهرج ن ت.

حي) (17 الرقم) (: االجتم عي) املقر 

املسجد،)ب رع علي ولد بو4،)الداخلة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

ررس امل ل):)حدد في مشلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.

توزيع ررس امل ل):

 400 السيد عشد اللطيف بوزوبع)

حصة)؛

 FACILI SUD SARL AU بركة)

350)حصة)؛

السيد ر�سى مكزاري)250)حصة.

عشد) السيد  تعيي4  تم  (: التسيير)

اللطيف بوزوبع كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير إلى)31)ديسمبر.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

بت ر خ) الذهب  بواد   االبتدائية 

18)م رس)2021)تحت رقم)2021/429 

وب لسج7 التج ري تحت رقم)17655.
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SOLO INVEST MOROCCO
SARL AU

 بركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
ررس امل ل : 200.000 درهم

25 ب رع يوسف ابن ت بفي4، مشنى 

ابن بطوطة، طنجة

السج7 التج ري : 109211

الشر ك) قرارات  ملحضر  وفق  
الوحيد بت ر خ)8)ديسمبر)2020،)تقرر)

م  يلي):

نق7 املقر االجتم عي للشركة من):)

مشنى) 25)ب رع يوسف ابن ت بفي4،)

 ابن بطوطة،)طنجة إلى العنوا4 الت لي):)

مركز نر  ،)الط بق األر�سي،)183)ب رع)

ولي العهد،)املح7 رقم)15،)طنجة.

صي غة) وإع دة  (4 الشند) تعدي7 

النظ م األس �سي.

رج7) من  اإلدار ة  الصالحي ت 

اإلجراءات الق نونية.

املحكمة) سج7  في  اإليداع  تم 

 2021 م رس) (8 في) التج ر ة بطنجة 

تحت رقم)2265.
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 AIRCRAFT TECHNICAL

SERVICES
10)فبراير) تحت عقد عرفي بت ر خ)

2021،)تم تأسيس بركة ب ملواصف ت)

الت لية):

 AIRCRAFT (: التسمية)

.TECHNICAL SERVICES
زنقة رحمد) (49 (: املقر االجتم عي)
(،3 رقم) األر�سي،) الط بق  برك ت،)

املع ر ف،)الدار الشيض ء.

تنظيف) (: االجتم عي) الهدف 

واجه ت املحالت التج ر ة والسكنية،)

تطهير وتعقيم املستشفي ت.

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

التسيير):)السيد علي التبر.

الررسم ل):)50.000)درهم.

املحكمة) (: الق نوني) اإليداع 
التج ر ة ب لدار الشيض ء.

السج7 التج ري):)494407.
قصد النشر واإلعال4
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SIMOTEM
سج7 تج ري رقم 1417 املحمدية 

وف ة بر ك
بعقد عرفي مؤرخ بت ر خ)7)ركتوبر)

2020)تم م  يلي):
وف ة الشر كة السيدة ف طمة ر مي)
وانتق ل حصصه  في الشركة املتمثلة)

في)445)حصة إلى ورثته  كم  يلي):
 74 ملنشهي) الضحى  بمس  ابنته  

حصة)؛
ابنه  عشد املومن ملنشهي)148)حصة)؛

 148 ملنشهي) الصمد  عشد  ابنه  
حصة)؛

والدته  زهرة املنور)75)حصة.
رم) املنور  زهرة  السيدة  وف ة 
وانتق ل) ر مي  السيدة ف طمة  ور ثة 
 75 حصصه  في الشركة املتمثلة في)

حصة إلى ورثته  كم  يلي):
حفيدته  بمس الضحى ملنشهي)15 

حصة)؛
 30 ملنشهي) املومن  عشد  حفيده  

حصة)؛
 30 ملنشهي) الصمد  عشد  حفيده  

حصة.
تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط)
ب ملحكمة االبتدائية للمحمدية بت ر خ)

18)م رس)2021)تحت رقم)751.
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NOUR BUSINESS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

بت ر خ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس بركة) تم  (،2021 م رس) (4
محدودة خص ئصه ) مسؤولية  ذات 

ك لت لي):
 NOUR BUSINESS(:(1)-)التسمية

نور بييزنيس.
-)الشك7 الق نوني):)بركة ذات) (2

مسؤولية محدودة.
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واستغالل) تسيير  (: الهدف) (- (3

مطعم.

ب رع) (14 (: االجتم عي) املقر  (- (4

االبعري،)بقة رقم)4،)ركدال،)الرب ط.
 100.000 (: ررسم ل الشركة) (- (5

درهم مقسمة ك لت لي):

السيد رنس را�سي)500)حصة)؛

السيدة بدر الدين الشكدوري)500 

حصة.

6)-)املدة):)99)سنة.

7)-)التسيير):)تم تعيي4 السيد بدر)

للشط قة) الح م7  الشكدوري،) الدين 

مسير) (IR803187 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 

التج ري للمحكمة التج ر ة ب لرب ط)

22)م رس) 150573)بت ر خ) تحت رقم)

.2021
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شركة سونتر دي ايتيد تيكنيك 

دي ترونسبور اي اكيبموا
ش.م.م ش.و

 STE CENTRE DES ETUDES

 TECHNIQUES DU TRANSPORT

ET EQUIPEMENT

C.E.T.T.E

املقر االجتم عي : وحدة رقم 702، 

العزوز ة، الشطر األول، مراكش

السج7 التج ري رقم 49009 

مراكش

I)-)بموجب الجمع الع م االستثن ئي)

 2021 ين ير) (25 بت ر خ) املنعقد 

ص دق الشر ك الوحيد للشركة على)

التعديالت الت لية):

اعتم د) مع  الشركة  اسم  لتغيير 

بركة) (Atelier 75 التج ري) االسم 

لشر ك) محدودة  مسؤولية  ذات 

ايتيد) دي  سونتر  من  بدال  وحيد 

تيكنيك دي ترونسشور اي اكيشموا.

 C.E.T.T.E االختص ر) حذف 

وعلى) املهنية  الضر شة  مستوى  على 

مستوى السج7 التج ري.

مستوى) على  األنشطة  تعدي7 

الضر شة املهنية مع اعتم د األنشطة)

الت لية فقط):

تصنيع وتسو ق مختلف الشض ئع)

املنقولة)؛

استيراد وتصدير جميع املنتج ت)

والخدم ت)؛

بركة املق والت والشن ء)واألبغ ل)

األخرى.

األخرى) األنشطة  حذف  وب لت لي 

على مستوى به دة الضر شة املهنية.

للشركة) الرئي�سي  املكتب  تحو 7 

 إلى العنوا4 الجديد الك ئن في رقم)22 

الحي الصن عي،)سيدي غ نم،)مراكش.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (II

الضشط للمحكمة التج ر ة بمراكش)

وذلك تحت) (2021 م رس) (18 بت ر خ)

رقم)12179.

136  P

STE RITAJ CONFECTION
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021،)تم) 23)فبراير) ومسج7 بت ر خ)

املسؤولية،) محدودة  بركة  إنش ء)

والتي تحم7 الخص ئص الت لية):

 STE RITAJ (: التسمية)

.CONFECTION SARL

:)خي طة جميع) الهدف االجتم عي)

املالبس.

ررسم ل الشركة):)100.000)درهم.

القدس) تجزئة  (: االجتم عي) املقر 

رقم)440،)العي يدة،)سال.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

ت ر خ التأسيس.

السيد) تعيي4  تم  (: التسيير)

االدري�سي يونس كمسير للشركة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بسال تحت)

رقم)36214)بت ر خ)18)م رس)2021.
مقتطف وبي 4
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STE ABROUD
SARL AU

بت ر خ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

في) الشرك ء) قرر  (،2021 ين ير) (14

الشركة م  يلي):

ح7 الشركة نه ئي .

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الق نوني بكت بة الضشط لدى املحكمة)

االبتدائية بسال بت ر خ)18)م رس)2021 

تحت رقم)36250.
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DOUGMI AMENAGEMENT 
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد 
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : املح7 71، 

مجموعة 4، حي املسيرة 3، ح.ي.م، 

الرب ط

تأسيس
بت ر خ) عرفي  عقد   بموجب 

املص دقة) تمت  (2021 فبراير) (18

ذات) لشركة  األس �سي  الق نو4  على 

وحيد) بشر ك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية):

 DOUGMI(:(1)-)التسمية التج ر ة

.AMENAGEMENT

2)-)الصفة الق نونية):)بركة ذات)

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

الشن ء) ربغ ل  (: الهدف) (- (3

املختلفة.

(،71 املح7) (: املقر االجتم عي) (- (4

ح.ي.م،) (،3 حي املسيرة) (،4 مجموعة)

الرب ط.
درهم) (100.000 (: ررس امل ل) (- (5

حصة اجتم عية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

6)-)التسيير):)عشد اإلله دكمي ملدة)

غير محدودة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة)

التج ر ة ب لرب ط تحت رقم)150489 

بت ر خ)18)م رس)2021.

139 P

PLEASE CAR
SARL

ز  دة ررس امل ل للشركة 
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

الجمع) عقد  تم  (2020 ديسمبر) (25

 PLEASE CAR SARL الع م للشركة)

درهم،) (100.000 ررسم له ) ش.م.م 

الك ئن مقره  ب لرب ط املركز التج ري)

امل مو4،)ب رع عشد املومن،)متجر رقم)

التج ري) ب لسج7  املسجلة  (،17 ب)

وافق) (106689 رقم) تحت  ب لرب ط 

ملس همي) الع دي  غير  الع م  الجمع 

من) امل ل  ررس  ز  دة  على  الشركة 

100.000)درهم إلى)750.000)درهم.

2)-)تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة)

التج ر ة ب لرب ط يوم)11)م رس)2021 

تحت رقم)111655.
املسيرة):)السيدة م م ف طو نضي ء

140 P

FOURNI AFRICAIN
SARL AU

تأسيس بركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تمت) (2021 م رس) (18 يوم) ب لرب ط 

لشركة) التأسي�سي  الق نو4  صي غة 

محدودة املسؤولية املحدودة بشر ك)

وحيد له  الخص ئص الت لية):

.FOURNI AFRICAIN(:(التسمية

الهدف):)ت جر رث ث وآالت مكتبية،)

ردوات مكتشة،)رجهزة الكمشيوتر،)بيع)

اللوازم املكتبية.

ب رع األبعري،) (: املقر االجتم عي)

العم رة)14)الشقة)4،)ركدال،)الرب ط.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

السيدة ي سمينة بوخر ص.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

غ ية)31)ديسمبر.
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تم اإليداع الق نوني وتسجي7) (- (II

الشركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)

 التج ر ة ب لرب ط بت ر خ)18)م رس)2021 

تحت رقم)111902.

141 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/ FAX 0522 45 06 04

PRESTI SAKANE
الز  دة في الررسم ل الشركة من 

300.000 درهم إلى 500.000 درهم

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تمت املص دقة) (2018 ديسمبر) (3 في)

ب إلجم ع على م  يلي):

من) الشركة  ررسم ل  في  الز  دة 

درهم) (500.000 درهم إلى) (300.000

درهم) (200.000 قيمته) بقدر  وذلك 

نقدا.

للقواني4) و7) (6 تغيير بذلك الشند)

األس سية.

 500.000 في) الررسم ل  تحديد 

بقيمة) الشرك ء) على  مقسمة  درهم 

100)درهم للحصة ك لت لي):

رلوهمي عشد هللا)3500)حصة)؛

رلوهمي املدني)1500)حصة.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الشيض ء) للدار  ب ملحكمة  الضشط 

السج7) من  (693483 رقم) تحت 

التج ري في)19)فبراير)2019.

142 P

SMART MAGASIN
SARL AU

تأسيس بركة محدودة املسؤولية 
بشر ك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تمت) (2021 م رس) (5 يوم) ب لرب ط 

لشركة) التأسي�سي  الق نو4  صي غة 

محدودة املسؤولية بشر ك وحيد له )

الخص ئص الت لية):

.SMART MAGASIN(:(التسمية

الهدف):)التج رة االلكترونية.

ب رع) (،4 فيال) (: االجتم عي) املقر 

النوبيال،)قط ع)17،)حي ر  ض،)الرب ط.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

.Mr.ATTAOUIJ MOHAMED

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

غ ية)31)ديسمبر.

تم اإليداع الق نوني وتسجي7) (- (II

الشركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)

 التج ر ة ب لرب ط بت ر خ)22)م رس)2021 

تحت رقم)150579.

143 P

فاماكو
FAMACO

بركة مس همة

ررسم له  : 24.000.000 درهم

املقر االجتم عي : تجزئة رقم 122، 

الحي الصن عي ب لس ح7، 26400 

حد السوالم

السج7 التج ري ببربيد 2935 

رفع ررسم ل الشركة وتحيي4 
القواني4 األس سية للشركة

بعد محضر قرارات مجلس اإلدارة)

ومحضر) (2020 نوفمبر) (10 بت ر خ)

بت ر خ) االستثن ئي  الع م   الجمع 

ف م كو) لشركة  (2020 ديسمبر) (10

س.ر تقرر م  يلي):

رفع ررسم ل الشركة بمشلغ قدره)

دمج) من خالل  درهم  (23.000.000

الرئي�سي) للشر ك  الج ري  الحس ب 

 CHANTELLE س.ر) ب نتي7  بركة 

من) الررسم ل  تحو 7  ليتم  (s.a

 24.000.000 إلى) درهم  (1.000.000

درهم مقسمة إلى)240.000)سهم من)

فئة)100)درهم للسهم.

تعدي7 الفصول)7)و8)من القواني4)

األس سية للشركة.

األس سية) القواني4  تحيي4 

للشركة.

تفو ت السلط.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط)
بت ر خ) ببربيد  االبتدائية   املحكمة 

18)م رس)2021)تحت رقم)355.
للخالصة والشي 4

الرئيس

144 P

لوش.ريياليزاسيون
LOCH.REALISATIONS

SARL AU
 بركة محدودة املسؤولية 

ذات بر ك وحيد
ررسم له  : 10.000 درهم

مقره  االجتم عي : إق مة الرامي، 
زنقة سبتة، مكتب رقم 8، الدار 

الشيض ء
السج7 التج ري رقم : 381369

تصفية الشركة
الشر ك) قرار  محضر  بمقت�سى 
الوحيد لشركة)»لوش.ر ي ليزاسيو4«)
 LOCH.REALISATION SARL AU
 2020 ديسمبر) ف تح  بت ر خ  الص در 

بمقره  االجتم عي،)تقرر م  يلي):
فحص الحس ب ت واملص دقة على)

تقر ر مصفي الشركة.
وإبراء) للشركة  النه ئية  التصفية 

ذمة مصفيه .
من) الشركة  على  التشطيب 

السج7 التج ري.
تفو ت السلط.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ضشط املحكمة التج ر ة الدار الشيض ء)
رقم) تحت  (2021 م رس) (12 بت ر خ)

.769878
للخالصة والشي 4

املسير

145 P

فونيو ماروك
FONYOU MAROC

SARL AU
 بركة محدودة املسؤولية 

ذات بر ك وحيد
ررسم له  : 500.000 درهم

املقر االجتم عي : 11 زنقة الوحدة، 
إق مة إم م علي، بقة 2، الدار الشيض ء
 السج7 التج ري : الدار الشيض ء 

رقم  390035
مت بعة النش ط التج ري

الشر ك) قرار  محضر  بمقت�سى 
م روك« »فونيو  لشركة) الوحيد 

بركة) (FOUNYOU MAROC

محدودة املسؤولية ذات بر ك وحيد)

الص در بت ر خ)29)سبتمبر)2020،)تقرر)

م  يلي):

تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية)

الررسم ل) ربع  من  ألدنى  الص فية 

الحس ب) نه ية  عقب  االجتم عي 

السنوي لسنة)2019.

قرار عدم تصفية الشركة ومت بعة)

النش ط التج ري.

تفو ت السلط.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

 ضشط املحكمة التج ر ة الدار الشيض ء)

رقم) تحت  (2021 م رس) (11 بت ر خ)

.769662
للخالصة والشي 4

املسير

146  P

أنتيرناكو ماروك
INTERNACO MAROC

 بركة محدودة املسؤولية 

ذات بر ك وحيد

ررسم له  : 3.085.000 درهم

مقره  االجتم عي : 11 زنقة الوحدة، 

عم رة إم م علي، رقم 2، الدار الشيض ء

السج7 التج ري رقم : 428507

رفع ررسم ل الشركة وتحيي4 
القواني4 األس سية للشركة

الشر ك) قرار  محضر  بمقت�سى 

م روك«) »رنتيرن كو  لشركة) الوحيد 

املنعقد) (INTERNACO MAROC

بت ر خ) للشركة  الرئي�سي   ب ملقر 

21)ديسمبر)2020،)تقرر م  يلي):

بمشلغ) الشركة  ررسم ل  رفع 

درهم ليتم) (3.000.000 نقدي قدره)

درهم) (85.000 تحو 7 الررسم ل من)

إلى) مقسمة  درهم  (3.085.000 إلى)

فئة) من  اجتم عية  حصة  (30.850

100)درهم للحصة.

تعدي7 الفصول)8)و9)من القواني4)

األس �سي للشركة.
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األس سية) القواني4  تحيي4 

للشركة.

تفو ت السلط.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط)

الشيض ء) ب لدار  التج ر ة  املحكمة 

رقم) تحت  (2021 م رس) (15 بت ر خ)

.770106
للخالصة والشي 4

املسير

147 P

إس إم ريسيناس ماروك

SM RESINAS MAROC

 بركة محدودة املسؤولية 

ذات الشر ك الوحيد

مقره  االجتم عي : 11 زنقة الوحدة، 

إق مة إم م علي، بقة 2، الدار الشيض ء

ررسم له  : 500.000 درهم

 السج7 التج ري : الدار الشيض ء 

رقم  322445

مت بعة النش ط التج ري
الشر ك) قرار  محضر  بمقت�سى 

ريسين س) إم  »إس  لشركة) الوحيد 

 SM RESINAS MAROC م روك«)

SARL AU)الص در بت ر خ)10)سبتمبر)

2020،)تقرر م  يلي):

تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية)

الررسم ل) ربع  من  ألدنى  الص فية 

الحس ب) نه ية  عقب  االجتم عي 

السنوي لسنة)2019.

قرار عدم تصفية الشركة ومت بعة)

النش ط التج ري.

تفو ت السلط.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

 ضشط املحكمة التج ر ة الدار الشيض ء)

رقم) تحت  (2021 م رس) (15 بت ر خ)

.770105
للخالصة والشي 4

املسير

148 P

س ت إيليفاصيون
C.T ELEVATION

SARL
بركة محدودة املسؤولية 
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 7 زنقة ابن ج هير، 
تجزئة ب يروني، الشقة رقم 15، 

 الط بق الث لث، بوركو4، 
الدار الشيض ء

السج7 التج ري رقم  437599
مت بعة النش ط التج ري

الجمع) قرارات  محضر  بمقت�سى 
سبتمبر) (29 الع م االستثن ئي بت ر خ)
االجتم عي) ب ملقر  املنعقد  (،2020
 CT إيليف صيو4) س.ت  لشركة 

ELEVATION،)تقرر م  يلي):
تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية)
الررسم ل) ربع  من  ألدنى  الص فية 

االجتم عي.
قرار عدم تصفية الشركة ومت بعة)
النش ط التج ري مع تسو ة الوضعية)
امل لية في اآلج ل الق نونية،)وذلك عقب)

نه ية الحس ب السنوي لسنة)2019.
تفو ت السلط.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
 ضشط املحكمة التج ر ة الدار الشيض ء)
رقم) تحت  (2021 م رس) (15 بت ر خ)

.770103
للخالصة والشي 4

املسير

149 P

UM6P VENTURES
بركة مس همة

ررسم له  : 46.000.000 درهم
املقر االجتم عي : ج معة محمد 
 الس دس للفنو4 التطشيقية، 

تجزئة 660، حي موالي ربيد، بن جر ر
السج7 التج ري رقم 1965 بن جر ر

بمقت�سى محضر الجمع الع م) (- (I
ديسمبر) (31 الغير الع دي املنعقد في)

2020،)تقرر م  يلي):
االجتم عي) الررسم ل  في  الز  دة 
درهم) (10.000.000 بمشلغ) للشركة 
وبذلك يرتفع من)36.000.000)درهم)
بإصدار) درهم  (46.000.000 إلى)
من) ع دية  جديدة  رسهم  (100.000

فئة)100)درهم للقيمة اإلسمية.

تعدي7 موازي ومشروط للفص7)7 

من الق نو4 األس �سي للشركة.

إعط ء)الصالحي ت الالزمة ملجلس)

اإلدارة لتحقيق الز  دة في الررسم ل.

مجلس) محضر  بمقت�سى  (- (II

(،2021 م رس) (4 في) املنعقد  اإلدارة 

تقرر م  يلي):

تحقيق الز  دة النه ئية في الررسم ل)

لينقله بذلك إلى)46.000.000)درهم.
تعدي7 موازي للفص7)7)من الق نو4)

األس �سي.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط)

جر ر) بن  االبتدائية  املحكمة   لدى 

بت ر خ)12)م رس)2021)تحت رقم)107.
قصد النشر واإلعال4

150 P

RISS FES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  : 46.600.000 درهم

 املقر االجتم عي : الدار الشيض ء، 

حي بالطو، ملتقى عشد املومن وزنقة 

 مور للو، الط بق الخ مس، 

الدار الشيض ء

 السج7 التج ري رقم 447415 

الدار الشيض ء

بمقت�سى محضر الجمع الع م) (- (I

 الغير الع دي املنعقد في)26)ين ير)2021،)

تقرر م  يلي):

االجتم عي) الررسم ل  في  الز  دة 

درهم) (1.000.000 بمشلغ) للشركة 

وبذلك يرتفع من)45.600.000)درهم)

بإصدار) درهم  (46.600.000 إلى)

 1000 1000)حصة جديدة من فئة)

الواحدة) اإلسمية  للقيمة  درهم 

ص درة ب لتك فؤ.

حجز االكتت ب لجميع الحصص)

التي تمث7 ز  دة ررس امل ل املذكور،)

 SAHAM(ري)1000)حصة جديدة إلى

.IMMO

II)-)بمقت�سى محضر الجمع الع م)

فبراير) (23 في) املنعقد  الع دي  الغير 

2021،)تقرر م  يلي):

في) النه ئية  الز  دة  تحقيق 
درهم) (1.000.000 بمشلغ) الررسم ل 
لينقله بذلك من)45.600.000)درهم)

إلى)46.600.000)درهم.
من) و7) (6 للفص7) موازي  تعدي7 

الق نو4 األس �سي.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التج ر ة ب لدار)
الشيض ء)بت ر خ)12)م رس)2021)تحت)

رقم)769945.
قصد النشر واإلعال4

151 P

 EURO MAROC
PHOSPHORE
SA EMAPHOS
بركة مس همة

ررسم له  : 346.500.000 درهم
املقر االجتم عي : 2، زنقة األبط ل، 

حي الراحة، الدار الشيض ء
 السج7 التج ري رقم 82423 

الدار الشيض ء
الز  دة في الررسم ل

بمقت�سى محضر الجمع الع م) (- (I
فبراير) (11 في) املنعقد  الع دي  الغير 

2021،)تقرر م  يلي):
االجتم عي) الررسم ل  في  الز  دة 
درهم) (166.500.000 للشركة بمشلغ)
 180.000.000 من) يرتفع  وبذلك 
درهم) (346.500.000 إلى) درهم 
جديدة) رسهم  (166.500 بإصدار)
للقيمة) درهم  (1000 ع دية من فئة)

اإلسمية الواحدة،)ص درة ب لتك فؤ.
االكتت ب) رفضلية  حق  إلغ ء)

للمس همي4.
تعدي7 موازي ومشروط للفص7)6 

من الق نو4 األس �سي للشركة.
إعط ء)الصالحي ت الالزمة ملجلس)
اإلدارة لتحقيق الز  دة في الررسم ل.

مجلس) محضر  بمقت�سى  (- (II
(،2021 م رس) (9 في) املنعقد  اإلدارة 

تقرر م  يلي):
تحقيق الز  دة النه ئية في الررسم ل)
لينقله بذلك إلى)346.500.000)درهم.
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تعدي7 موازي للفص7)6)من الق نو4)

األس �سي.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط)

 لدى املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء)

رقم) تحت  (2021 م رس) (19 بت ر خ)

.770923
قصد النشر واإلعال4

152 P

AFRICA CO-

DEVELOPMENT GROUP
بركة مس همة

ررسم له  : 2.500.000 درهم

املقر االجتم عي : الدار الشيض ء، 216 

ب رع الزرقطوني، الدار الشيض ء

 السج7 التج ري رقم 359587

الدار الشيض ء

املجلس) محضر  بمقت�سى  (- (I

  2021 ين ير) (22 في) املنعقد  اإلداري 

تقرر م  يلي):

تغيير طر قة مزاولة مه م اإلدارة)

من) ستصشح  التي  للشركة،) الع مة 

اآل4 فص عدا تحت مسؤولية رئيس)

مجلس اإلدارة تحت اسم رئيس مدير)

ع م.

 Emmanuel BRULE(تعيي4 السيد

كرئيس مدير ع م للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (2

الضشط لدى املحكمة التج ر ة ب لدار)

 2021 م رس) (10 بت ر خ)  الشيض ء)

تحت رقم)769346.
ملخص قصد النشر

153 P

FIRST AGENCY
SARL

الشركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الررسم ل : 500.000 درهم

السج7 التج ري رقم 123659 

تشع  لنتيجة مداولة الجمع الع م)

بت ر خ) عليه  املص دق  الع دي  غير 

بت ر خ) املسج7  (2020 ركتوبر) (21 

23)ركتوبر)2020)تقرر م  يلي):

الز  دة في الررسم ل من)500.000 
بخلق) درهم  (1.200.000 إلى) درهم 
7000)حصة اجتم عية ب)100)درهم)
للواحدة محررة كلي  بتعو ض قروض)

س ئلة ومستحقة على الشركة.
 24 لقط ع) الرئي�سي  املقر  نق7 
تلو ن،) ب رع  اطلس،) حي  هكت ر،)

إق مة رقم)48)مح7،)بتم رة.
6)و7)من النظ م) (،4 تعدي7 املواد)

األس �سي وفق  لذلك.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بتم رة يوم)11)فبراير)2021 
تحليلي) وسج7  (4938 رقم)  تحت 

رقم)275.
للنشر والشي 4

154 P

NOBLE COMPANY
SARL AU

عرفي) رو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر) (4 بت ر خ) تم رة  في  مؤرخ 
2020)لقد تم تحو 7 املقر االجتم عي)
عم رة) تجزئة فوتوح،) (4 للشركة من)
الق هرة،) ب رع  (،3 رقم) بقة  (117

تم رة.
إلى املقر االجتم عي الجديد):)عم رة))
الق هرة،) ب رع  (،2 رقم) بقة  (،129

تم رة.
مح سب) (: االجتم عي) الهدف 

مستق7،)توطي4 وتأسيس الشرك ت.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):
السيد ن ديري حميد)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
(،2 بقة رقم) (129 عم رة) (: املقر)

ب رع الق هرة،)تم رة.
املسير):)السيد ن ديري حميد.

(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 
.114103
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LOTISIRAJ
لوتيسيراج
SARL AU

ش.م.م بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 41 زنقة ملوزة، 
النهضة 2، الرب ط

I.C.E. N° 022.341.490.000.005
تحو 7 مقر الشركة

I)-)بقرار من الجمع الع م االستثن ئي)
(،2021 فبراير) ف تح  يوم  املنعقد 
»سيالر وس) الوحيد) الشر ك  قرر 
لشركة) ش.م.م  كروب«) هولدينك 

»لوتيسيراج«)ش.م.م ش.و م  يلي):
1)-)تحو 7 املقر االجتم عي للشركة)
من) الع م  الجمع  يوم  من  ابتداءا 
الرب ط،)حي الر  ض،)ب رع النخي7،)
األطر،) ر  ض  إق مة  (،25 قط ع)
إلى) (،14 رقم) الشقة  س،) العم رة 

الرب ط،)النهضة)2،)41)زنقة ملوزة.
)املقر) الرابع) الفص7  تغيير  (- (2
االجتم عي))من الق نو4 األس �سي تشع )

لذلك.
لدى) الق نوني  اإليداع  تم  (- (II
كت بة ضشط املحكمة التج ر ة ملدينة)
تحت) (2021 م رس) (23 يوم) الرب ط 

رقم)112020.
مقتطف وبي 4 إلبه ر
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VECTIS
فيكتيس

SARL AU
ش.م.م بشر ك وحيد

ررسم له  : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : 41 زنقة ملوزة، 

النهضة 2، الرب ط
I.C.E. N° 001.563.868.000.052

تحو 7 مقر الشركة
I)-)بقرار من الجمع الع م االستثن ئي)
(،2021 فبراير) ف تح  يوم  املنعقد 
»سيالر وس) الوحيد) الشر ك  قرر 
لشركة) ش.م.م  كروب«) هولدينك 

»فيكتيس«)ش.م.م ش.و م  يلي):

االجتم عي) املقر  تحو 7   -  1
للشركة ابتداءا من يوم الجمع الع م)
من الرب ط،)ركدال،)21)ب رع عقشة،)
بقة رقم)10،)إلى الرب ط،)النهضة)2،)

41)زنقة ملوزة.
)املقر) الرابع) الفص7  تغيير  (- (2
االجتم عي))من الق نو4 األس �سي تشع )

لذلك.
لدى) الق نوني  اإليداع  تم  (- (II
كت بة ضشط املحكمة التج ر ة ملدينة)
تحت) (2021 م رس) (23 يوم) الرب ط 

رقم)111971.
مقتطف وبي 4 إلبه ر
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STE QUERCUS
SARL AU

كيركيس ش.م.م.
بشر ك وحيد

ررسم له  : 500.000 درهم
املقر االجتم عي : 41، زنقة ملوزة، 

النهضة 2، الرب ط
L.C.E(N°001.563.552.000.048

توسيع رهداف الشركة
تحو 7 مقر الشركة

الع م) الجمع  من  بقرار  ( (- (1
ف تح) يوم  املنعقد  االستثن ئي 
الوحيد) الشر ك  قرر  (2021 فبراير)
سيالر وس هولدينك كروب ش.م.م.))
لشركة كيركيس ش.م.م.ش.و م  يلي):

توسيع رهداف الشركة إلى التج رة)
واألبغ ل) ب لتقسيط  رو  ب لجملة 

املختلفة والشن ء.
للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 
من) الع م  الجمع  يوم  من  ابتداء)
الرب ط ركدال،)21،)ب رع عقشة بقة)
(،41 (،2 النهضة) إلى الرب ط،) (10 رقم)

زنقة ملوزة.
)الهدف) الث لث) الفص7  تغيير 
)املقر االجتم عي)) والرابع) االجتم عي))

من الق نو4 األس �سي تشع  لذلك.
2)-))تم اإليداع الق نوني لدا كت بة)
ملدينة) التج ر ة  املحكمة  ضشط 
تحت) (2021 م رس) (23 يوم) الرب ط 

رقم)111974.
مقتطف وبي 4 اإلبه ر

158 P
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 STE SELLARIUS HOLDING
GROUP

SARL
سيالر وس هولدينك كروب ش.م.م.

ش.م.م.
بررسم ل : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 41، زنقة ملوزة، 
النهضة 2، الرب ط

L.C.E(N°001.563.878.000.073
تحو 7 مقر الشركة

الع م) الجمع  من  بقرار  ( (- (1
ين ير) (16 يوم) املنعقد  االستثن ئي 
سيالر وس) برك ء) قرر  (2021

هولدينك كروب ش.م.م.))م  يلي):
للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 
من) الع م  الجمع  يوم  من  ابتداء)
النخي7) ب رع  الر  ض،) حي  الرب ط،)
األطر،) ر  ض  إق مة  (،25 قط ع)
إلى) (14 رقم) س،الشقة  العم رة 

الرب ط،)النهضة)2،)41،)زنقة ملوزة.
)املقر) الرابع) الفص7  تغيير 
االجتم عي))من الق نو4 األس �سي تشع )

لذلك.
2)-))تم اإليداع الق نوني لدا كت بة)
ملدينة) التج ر ة  املحكمة  ضشط 
تحت) (2021 م رس) (23 يوم) الرب ط 

رقم)111972.
مقتطف وبي 4 اإلبه ر
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STE FONCIERE ALIA
SARL AU

فونسييغ ع لي  ش.م.م.
بشر ك وحيد

بررسم ل : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : 41، زنقة ملوزة، 

النهضة 2، الرب ط
L.C.E(N°001.563.537.000.065

تحو 7 مقر الشركة
الع م) الجمع  من  بقرار  ( (- (1
ف تح) يوم  املنعقد  االستثن ئي 
الوحيد)) الشر ك  قرر  (2021 فبراير)
سيالر وس هولدينك كروب ش.م.م)
لشركة فونسييغ ع لي  ش.م.م.ش.و.))

م  يلي):

للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 
من) الع م  الجمع  يوم  من  ابتداء)
(،21 ركدال،) الر  ض،) حي  الرب ط،)
ب رع عقشة بقة رقم)10)إلى الرب ط،)

النهضة)2،)41)زنقة ملوزة.
)املقر) الرابع) الفص7  تغيير 
االجتم عي))من الق نو4 األس �سي تشع )

لذلك.
2)-))تم اإليداع الق نوني لدا كت بة)
ملدينة) التج ر ة  املحكمة  ضشط 
تحت) (2021 م رس) (23 يوم) الرب ط 

رقم)111973.
مقتطف وبي 4 اإلبه ر
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مكتب رقصبي
مجموعة فيدينيوم رنترن سيون ل

ب رع ف س رقم)77،)طنجة
اله تف):)05.39.32.44.27

شركة أعالف كرايمي
ش.م.م.

STE AALAF KRAIMI
SARL

استق لة املسير
تعيي4 مسيرين جدد

1)-))بن ء)على محضر الجمع الع م)
ين ير) (21 بت ر خ) املنعقد  االستثن ئي 

2021)تقرر م  يلي):
األس �سي) الق نو4  صي غة  إع دة 
رقم) الق نو4  مع  انسج م   للشركة 
19.21)املعدل واملتمم للق نو4)95.5.

استق لة السيد محمد كرايمي من)
منصشه كمسير للشركة.

تعيي4 بر كي4 في التسيير ملدة غير)
محددة.

الشر ف) كر م  محمد  السيد 
مولود) الجنسية،) مغربي  كرايمي،)
بش رع) ق طن  (1976 ركتوبر) (21 في)
سوق) علي،) بن  الحسي4  الشهيد 
الغرب ح م7 بط قة التعر ف) رربع ء)

.GB 47945(الوطنية رقم
مغربية) كرايمي،) ف طمة  السيدة 
الجنسية مولودة في)15)نوفمبر)1964 
ق طنة بسيدي عمرو،)الجش7 الكشير،)
ج مع املقراع،)طنجة،)ح ملة بط قة)

.G 200204(التعر ف الوطنية رقم

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التج ر ة  املحكمة  ضشط 
رقم) تحت  (2021 م رس) (18 بت ر خ)

.2662
قصد موجز وبي 4

ف.)رقصبي
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مكتب رقصبي
مجموعة فيدينيوم رنترن سيون ل

ب رع ف س رقم)77،)طنجة
اله تف):)05.39.32.44.27

شركة أعالف كرايمي
ش.م.م.

STE AALAF KRAIMI
SARL

الز  دة في ررسم ل الشركة
1)-))بن ء)على محضر الجمع الع م)
فبراير) (10 االستثن ئي املنعقد بت ر خ)

2021)تقرر م  يلي):
الز  دة في ررسم ل الشركة بمشلغ)
درهم لرفعه من) (10.000.000 قدره)
 10.500.000 إلى) درهم  (500.000
 100.000 إحداث) طر ق  عن  درهم 

حصة جديدة في الشركة.
يتم االكتت ب بحصص متس و ة)
لك7) حصة  (20.000 الشرك ء) بي4 
بر ك ب ستثن ء)السيد محمد كرايمي)

نتيجة المتن ع هذا األخير.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التج ر ة  املحكمة  ضشط 
رقم) تحت  (2021 م رس) (18 بت ر خ)

.2663
قصد موجز وبي 4

ف.)رقصبي
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 STE SOULAI
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك واحد

الررسم ل االجتم عي : 10.000 
درهم 

بموجب عقد عرفي بت ر خ)2)فبراير)
األس �سي) الق نو4  وضع  تم  (2021
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

بشر ك واحد م  يلي):

 STE SOULAI  SARL (: التسمية)

.AU

مدة قي م الشركة):)99)سنة ابتداء)

من ت ر خ تأسيسه  النه ئي.

 8 30)رقم) املقر االجتم عي لشركة)

زنقة موالي رحمد لوكيلي الرب ط.

للشركة) االجتم عي  الررسم ل 

10.000)درهم  مقسم إلى)100)حصة)

 100 حصة) ك7  مقدار  اجتم عية 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد سفي 4 يز د.

الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)

فيم  يلي):

تقديم خدم ت تج ر ة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ب لرب ط  التج ية 

التج ري) السج7  رقم  تحت  (2021

الق نوني) اإليداع  رقم  (150255

.111744
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 DAR LUQMAN ARTICLES

 DE MENAGE ET

EQUIPEMENT
SARL

تكو ن بركة محدودة املسؤولية
بتم رة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 فبراير) (8 بت ر خ)

القواني4 األس سية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات الت لية):

األجهزة) لشيع  متجر  (: الهدف)

واألدوات واملعدات املنزلية ب لتجزئة)

2)-)ت جر.

ب رع) (11 الشقة) (1 عم رة) (: املقر)

محمد الخ مس حي النهضة)1)تم رة.

بم ) امل ل  ررس  حدد  (: امل ل) ررس 

قدره)100.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد لحسن برف الدين ملدة غير)

محدودة.
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بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

تم رة) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ)8)م رس)2021.
 132269 (: رقم السج7 التج ري)

تحت رقم)5130.
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AUTO ECOLE ATTAHIRI
SARL AU

تكو ن بركة محدودة املسؤولية
ذات بر ك الوحيد

بمقت�سى محضر مؤرخ ب لن ضور)

وضع) تم  (2021 م رس) (12 بت ر خ)

القواني4 األس سية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد ذات)

املميزات الت لية):

الهدف):)مؤسسة تعليم السي قة.

بت غزوت) ك ئنة  الشقة  (: املقر)
جعدار) األول  الط بق  العرع ر  زنقة 

الن ضور.
بم ) امل ل  ررس  حدد  (: امل ل) ررس 

قدره)100.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  الط هري  محمد  السيد 

محدودة.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

ب لن ضور بت ر خ)19)م رس)2020.
التج ري) السج7  رقم  تحت 

.21739
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STE GE2D
SARL

RC : 33119

بت ر خ عرفي  عقد   حسب 

تم تأسيس بركة) (2021 فبراير) (23

ذات مسؤولية محدودة ب لخص ئص)

الت لية):

STE GE2D(:(تسمية الشركة

 959 سعيد حجي رقم) (: العنوا4)

طر ق سال قنيطرة سال.

املن ظر) تهيئة  (: الشركة) هدف 

الطشيعية.

ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم مقسمة ك لت لي):

حمود رج ء)330)حصة.

بوقي الف ئز)330)حصة.

لشه ب م جدة)340)حصة.

99)سنة بداية من) (: مدة الشركة)

ت ر خ التسجي7 في السج7 التج ري.

مسيرة الشركة حمود رج ء)مسيرة)

الشركة ملدة غير محدودة.

املحكمة) في  التسجي7  تم  وقد 

االبتدائية بسال تحت رقم)36135.
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ENGIE SERVICES MAROC

بركة مس همة ذات مجلس إدارة

ررسم له  224.765.500 درهم

مقره  االجتم عي : الجم عة القرو ة 

روالد عزوز، كلم 13.500، طر ق 

الجديدة، الدار الشيض ء

السج7 التج ري ب لدار الشيض ء

رقم 34.017

الشرك ت) بضم  اإلدم ج 

 ENGIE-FINATECH SERVICES

و) (COFELY MAROCو

 COMPAGNIE MAROCAINE

 DE FINANCEMENT D’ETUDES

 ET DE PARTICIPATION -

من) (CITRAM و) (COMAFIPAR

 ENGIE SERVICES MAROC طرف)

واالنخف ض) والز  دة  (-ESM

 ENGIE بركة) ررسم ل  في  املق ب7 

وح7) (SERVICES MAROC - ESM

 ENGIE-FINATECH الشرك ت)

 COFELY MAROCو (SERVICES

 COMPAGNIE MAROCAINE و)

 DE FINANCEMENT D’ETUDES

 ET DE PARTICIPATION -

املترتشة) (CITRAM و) (COMAFIPAR

على عملية اإلدم ج.

بمقت�سى محضر الجمعية الع مة)

ديسمبر) (8 في) املؤرخ  الع دية  غير 

بشركة) املس همو4  ص دق  (،2020

 ENGIE SERVICES MAROC -

من) املقدمة  الحصص  على  (ESM

 ENGIE-FINATECH طرف الشرك ت)

 COFELY MAROCو (SERVICES

 COMPAGNIE MAROCAINE و)

 DE FINANCEMENT D’ETUDES

 ET DE PARTICIPATION -

 CITRAM و) (COMAFIPAR

في إط ر عملية) )الشرك ت املضمونة))

إدم ج الشرك ت املضمومة من طرف)

.ESM(بركة

ق م املس همو4 والشر ك الفر د)

ب ملص دقة) املضمومة  للشرك ت 

الع مة) الجمعية  مح ضر  بموجب 

وقرارات الشر ك الفر د على عملية)

االدم ج ب لضم وتقرر ح7 الشرك ت)

املضمومة دو4 تصفيته .

غير) الع مة  الجمعية  قررت 

: ESM(الع دية لشركة

قدره) بمشلغ  الررسم ل  في  الز  دة 

طر ق) عن  درهم،) (21.544.800

إصدار)191.560)سهم  جديدا بقيمة)

املحرر) للسهم  درهم  (100 إصدار)

في) بواسطة حصص عينية  ب لك م7 

إط ر االدم ج عن طر ق ضم الشرك ت)

الررسم ل) لرفع  وذلك  املضمومة 

درهم) (222.376.700 االجتم عي من)

إلى مشلغ)243.921.500)درهم.

من) االجتم عي  الررسم ل  خفض 

19.156.000)درهم،)عن طر ق) مشلغ)

امللكية) في  سهم  (191.560 إلغ ء)

الذاتية للشركة املضمومة إثر تحو 7)

لخفض) وذلك  (Comafipar سندات)

درهم) (243.921.500 من) الررسم ل 

من مشلغ)224.765.500)درهم.

مع ينة إنج ز االدم ج بصفة نه ئية)
عن طر ق ضم الشرك ت املضمومة)

.ESM(من بركة
ب لسج7) الشركة  تقييد  تم 
 15 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ري 
 765619 تحت األرق م) (2021 فبراير)
و765622  و765621) و765620)

و765623.
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 TRAVAUX GLOBAUX شركة
IMMOBILIERE MAROC

TGIM
بركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : رقم 30، بقة 8
زنقة موالي احمد لوكيلي، حس 4

الرب ط
تأسيس

بت ر خ عرفي  عقد   بموجب 
املص دقة) تمت  (2020 يوليو) (20
ذات) لشركة  األس �سي  الق نو4  على 
وحيد) بشر ك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية):
بركة) (: التج ر ة) التسمية 
 TRAVAUX GLOBAUX
 IMMOBILIERE MAROC

.TGIM(وب ختص ر
ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
الهدف):)ربغ ل الشن ء)املختلفة.

املقر االجتم عي):)رقم)30،)بقة)8،)
حس 4،) لوكيلي،) احمد  موالي  زنقة 

الرب ط.
درهم،) (100.000 (: امل ل) ررس 
حصة اجتم عية) (1000 مقسمة إلى)
من فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)عص م العيمش ملدة غير)
محدودة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة)
س.ت) رقم  تحت  ب لرب ط  التج ر ة 
145117)بت ر خ)18)رغسطس)2020.
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MOCHTAJE ET FILS
SARL AU

مشت ج وربن ؤه ش.م.م ش

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط)

لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع  تم 

الشر ك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصف ت الت لية):

التسمية):)بركة)»مشت ج وربن ؤه«)

ش.م.م ش.

زنقة) مكرر  (12 (: املقر االجتم عي)

لشن 4 رقم)3)املحيط الرب ط.

في) الررسم ل  حدد  (: الررسم ل)

 1000 من) مكو4  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم لك7 حصة)

لف ئدة):

 1000 سعيد) مشت ج  السيد 

حصة.

الغرض):)تج رة،)استيراد وتصدير.

املدة):)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: املسير)

مشت ج سعيد ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط)
التج ري) السج7  الرقم  تحت 

.150325
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ANOUAR LILAKAR
رنوار للعق ر

ررس امل ل : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : ب رع افغنيست 4
رقم 2 عم رة رقم 8 لوسيو4 الرب ط

بمقت�سى جمع ع م قرر الشرك ء)

لشركة)»رنوار للعق ر«)ش.م.م م  يلي):

طرف) من  حصة  (400 تفو ت)

السيد) إلى  فتيحة  رمض ني  السيدة 

الح ج زايد.

الح ج زايد):)1000)حصة.

تغيير الشك7 الق نوني للشركة من)

بركة محدودة املسؤولية إلى بركة)

الشر ك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

تعدي7 املواد)1،)6)و7)من الق نو4)
األس �سي.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
ب لرب ط تحت رقم) (2021 فبراير) (25

.111370
170 P

MAROC’ARCHI
SARL AU

مروك رر�سي
ررس امل ل : 10.000 درهم

املقر االجتم عي : الط بق األول
عم رة رقم 94 بقة رقم 5 زنقة 

ن بولي املحيط الرب ط
حرر) استثن ئي  قرار  بمقت�سى 
الوحيدة) املسيرة  قررت  الرب ط  في 

للشركة)»مروك رر�سي«)م  يلي):
للشركة االجتم عي  املقر   تغيير 

 94 رقم) عم رة  األول  الط بق  (: من)
املحيط) ن بولي  زنقة  (5 رقم) بقة 
 1 792)حي النهضة) الرب ط إلى تجزئة)

مجموعة األحد الرب ط.
من) الشركة  ررسم ل  من  الرفع 
درهم) (100.000 إلى) درهم  (10.000

بز  دة)90.000)درهم.
حسن ء)ملقدم)1000)حصة.

حسن ء)ملقدم)100.000)درهم.
تعدي7 امل دة)4،)6)و7)من الق نو4)

األس �سي للشركة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  ب لرب ط  (2021 4)م رس)

.111462
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KOUCHI AGLOS
SARL

دوار والد ايز د، سيدي الوافي، عي4 
الشقف، ف س

محضر الجمع الع م االستثن ئي 
بت ر خ 10 فبراير 2021

تشع  للجمع الع م االستثن ئي) (- (1
لشركة)KOUCHI AGLOS)ش.ذ.م.م)
 2021 فبراير) (10 بت ر خ) ف س  في 

رفرزت القرارات الت لية):

بمشلغ) الشركة  ررسم ل  رفع 

660.000)درهم ليصشح من)750.000 

وذلك) درهم  (1.410.000 إلى) درهم 

بإدم ج الحس ب الج ري للشرك ء.

2)-)تم اإليداع الق نوني لدى كت بة)

بف س) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

 تحت رقم)1284)بت ر خ)19)م رس)2021 

السج7 التج ري رقم)38295.
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ITI CONSULTING
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد 
ررسم ل الشركة : 20.000 درهم

نق7 املقر االجتم عي للشركة
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
تقرر) (،2020 سبتمبر) ف تح   بت ر خ 

م  يلي):

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة):
(،3 رقم) زنقة بيت لحم،) (7 (: من)

الرب ط.
الط بق األول) (،1 مكتب رقم) (: إلى)
وزنقة) العلو ي4  ب رع  زاو ة  (،40

احفير،)حس 4،)الرب ط.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة   الضشط 

رقم) تحت  (2021 م رس) (12 بت ر خ)

.111948
ملخص قصد النشر
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HADDADAS CASH
SARL AU

 برسم محضر بت ر خ)9)م رس)2021،)

تقرر م  يلي):

»حدادة) لشركة) فرع  إنش ء) (- (1

ك ش«)ش.م.م ب ملح7 الك ئن ب):)938 

حي املق ومة)4،)وادي زم.

2)-)تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة)

االبتدائية بوادي زم بت ر خ)17)م رس)

السج7) (2021/17 تحت رقم) (2021

التج ري رقم)1071.
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3)ك كونسلتنغ

مكتب املح سشة واالستش ر ة
بلوك)A)رقم)4)بكمور،)ب رع بن خلدو4،)

القنيطرة

 ABI BOSHENITRA 
I SERVICES

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس بركة) (2021 فبراير) (25
محدودة خص ئصه ) مسؤولية  ذات 

ك لت لي):
 ABI BOSHKENITRA (: التسمية)

.I SERVICES
الهدف االجتم عي):)مركز اتص ل.

ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
وضع) ت ر خ  إلى  النه ئي  التأسيس 

السج7 التج ري.
ب رع) (،101 (: االجتم عي) املقر 
إق مة الصنوبر،) موالي عشد العز ز،)

مكتب رقم)4.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة جن وي ف طمة.
(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 
تم التسجي7 ب لسج7 التج ري تحت)
االبتدائية) ب ملحكمة  (59565 رقم)

ب لقنيطرة في)16)م رس)2021.
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 HIDROGLOBAL WASTE
WATER SOLUTIONS

هيدرو غلوب ل ويست ووتر سولوبنز
مقره  االجتم عي : 7، إق مة رامي، 

ب رع سبتة، الط بق الث ني، مكتب 8 
الدار الشيض ء

السج7 التج ري : الدار الشيض ء 
رقم 382371

إيق ف نش ط الفرع
بمقت�سى محضر قرارات املتصرف)
األم) الشركة  بمقر  املحرر  الوحيد 
سولوبنز«) ووتر  غلوب ل  »هيدرو 
 HIDROGLOBAL WATER
SOLUTIONS SA)بت ر خ ف تح ركتوبر)

2020)تقرر م  يلي):
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هيدرو) الفرع  نش ط  إيق ف 
سولوبنز) ووتر  ويست  غلوب ل 
 HIDROGLOBAL WASTE WATER

.SOLUTIONS
استق لة السيد ب وو روالت فيدال)
مه مه) من  (PAU RELAT VIDAL

كمدير للفرع.
فيدال) ب وو روالت  السيد  تعيي4 
PAU RELAT VIDAL)كمصف للفرع)

ملدة التصفية.
تحديد مقر التصفية في العنوا4)
ب رع سبتة،) إق مة رامي،) (،7 (: الت لي)
الط بق الث ني،)مكتب)8،)الدار الشيض ء.
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار) التج ر ة  املحكمة  ضشط 
الشيض ء)بت ر خ)17)م رس)2021)تحت)

رقم)770485.
للخالصة والشي 4
املتصرف الوحيد
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STE PRODINTEX MAROC
بركة ذات مسؤولية محدودة
مقره  االجتم عي : املنطقة 

 II الصن عية، طر ق تطوا4، طر ق
رقم 41 عبر املمر، ب ب B، مح7 رقم 

2 طنجة
راسم له  : 100.000 درهم

السج7 التج ري رقم : 50155 
طنجة

الح7 املسشق للشركة
بمقت�سى محضر قرارات الشر ك)
الوحيد املحرر بمقر الشركة بطنجة)
بت ر خ)15)فبراير)2021،)تقرر م  يلي):

الح7 املسشق للشركة.
بور جو) ميج ل  السيد  استق لة 
 MIGUEL BORREGO برادوس)
PRADOS)من مه مه كمسير للشركة.
برادوس) بور جو  السيد  تعيي4 
 MIGUEL BORREGO PRADOS

من مه مه كمسير للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوا4)
طر ق) الصن عية،) املنطقة  (: الت لي)
عبر املمر،) (41 رقم) (II طر ق) تطوا4،)

ب ب)B،)مح7 رقم)2)طنجة.

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 
بطنجة) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (15 بت ر خ)

.240364
للخالصة والشي 4)

املصفي
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BFZ CONSULTING
مقره ):)زنقة دك ر عم رة)5)بقة رقم)6)املحيط)

الرب ط

STE NBE GESTION
بركة ذات مسؤولية محدودة

راسم له  : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي : 6 ب رع عشد 

الكر م  الخط بي قط ع 3 حي السالم 
سال

السج7 التج ري رقم : 26925
اض فة اسم تج ري للشركة

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 NBE بركة) قرر برك ء) االستثن ئي،)
مسؤولية) ذات  بركة  (GESTION
6)ب رع) (: محدودة،)مقره  االجتم عي)
حي) (3 الخط بي قط ع) ( الكر م) عشد 
السج7) في  واملسجلة  سال4  السالم 
تقرر) (،26925 رقم) تحت   التج ري 

م  يلي):
تج ري) اسم  اض فة  الجمع  قرر 

.GREY HOUSE(:(للشركة
من) (3 رقم) الفص7  في  التغيير 

النظ م االس �سي للشركة.
املحكمة) في  الق نوني  االيداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) بسال  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)36254.
للنشر واالعال4
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 STE IBTISAMA BUSINESS
CENTER

SARL
ت سيس بركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،2021 م رس) (22 ب لرب ط يوم)
لشركة) التأسي�سي  الق نو4  صي غة 
وحيد،) بشر ك  املسؤولية  محدودة 

له  الخص ئص الت لية):

 IBTISAMA (: التسمية)

.BUSINESS CENTER

ت سيس) رعم ل،) مركز  (: الهدف)

برك ت،)توطي4 الشرك ت.

املقر االجتم عي):)حي املغرب العربي)
رقم)2490)تم رة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

ت سيس الشركة.

الراسم ل):)حدد راسم ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: االدارة)

السيدة ابتس م بنش هية.

من ف تح ين ير الى) (: النسة امل لية)

غ ية)31)ديسمبر.

وتسجي7) الق نوني  االيداع  تم 

الشركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)

م رس) (22 بت ر خ) بتم رة  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)5255.
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STE COTEOR BEAUTE
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
راسم له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : مح7 رقم 46 حي 

االندلس سال

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

فبراير) (22 ومسج7 في) (2021 فبراير)

تحم7) بركة  ت سيس  تم  (،2021

الخص ئص الت لية):

 COTEOR BEAUTE (: التسمية)

.SARL AU

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

حالقة) (: االجتم عي) الهدف 

وتصفيف الشعر للسيدات رو الرج ل)

الذين يحتلو4 ركثر من شخصي4.

خشيرة تجمي7.
راسم ل):)100.000)درهم مقسمة)

الى)1000)حصة من فئة)100)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

الت سيس النه ئي.

من ف تح ين ير الى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م عدا السنة)

االولى تبتدئ من ت ر خ ت سيس.

املقر االجتم عي):)مح7 رقم)46)حي)

االندلس سال.

التسيير):)السيدة سعيدة ف ض7،)

ملدة غير محدودة.

توزيع االرب ح):)من االرب ح الص فية)

تؤخذ)5)%))لتكو ن االحتي ط الق نوني)

والش قي يوزع بي4 الشرك ء.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) بسال  االبتدائية 

السج7) (،36147 تحت رقم) (،2021

التج ري رقم)33135.
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 STE MABCHOUR

IMMOBILIERE
SARL

للجمع) املحضر  بمقت�سى 

ركتوبر) (7 بت ر خ) االستثن ئي  الع م 

 MABCHOUR لشركة) (،2020

واملسجلة) ش.م.م.) (IMMOBILIERE

الك ئن) (،23515 رقم) تحت  بسال 

تجزئة سعيد حجي) (1088 مقره  ب)

سال،)قرر الشرك ء)م  يلي):

الذي) حصة  (500 ونق7) بيع  تم 

الى) منير  الط هري  السيد  يمتلكه  

السيد مبشور الز توني.

للشركة) االجتم عي  املقر  نق7  تم 

سال) حجي  سعيد  تجزئة  (1088 من)

الى مرئب رقم)2)تجزئة ر  ض رقم)12 

طر ق القنيطرة سال.

الق نوني) الشك7  تحو 7  تم 

مسؤولية) ذات  بركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذات  بركة  الى  محدودة 

محدودة بشر ك وحيد.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم)505)بت ر خ)

26)نونبر)2020.

181 P
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STE SACH RESEAU
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تصفية الشركة

تشع  ملقتضي ت الجمع الع م غير)
ديسمبر) (23 بت ر خ) املؤرخ  الع دي 
2020،)قرر برك ء)بركة س ش ر زو)
املحدودة« املسؤولية  ذات   »بركة 

)م  يلي):
ح7 وتصفية بركة)»س ش ر زو«)

بت ر خ)23)ديسمبر)2020.
ف طمة) ص بر  السيدة  تعيي4 

الزهراء)كمشرفة على التصفية.
للشركة) االجتم عي  املقر  تعيي4 

مك 4 للتصفية.
ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) بسال  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)36255.
182 P

STE MGH SERVICE
SARL

انش ء بركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بف س)
تم ت سيس) (،2021 ين ير) (16 بت ر خ)
بركة املسؤولية املحدودة خ صيته )

ك لت لي):
.STE MGH SERVICE(:(التسمية

خدمة) محطة  مشغ7  (: الهدف)
السي رات.

املقر االجتم عي):)26)انس)1)طر ق)
الط بق) (1 رقم) بقة  السمن  عي4 

السفلي ف س.
الراسم ل) (: االجتم عي) الراسم ل 
درهم) (100.000 في) االجتم عي حدد 
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
الحوزي) السيد  عي4  (: التسيير)
محمد،)والسيد الحوزي عمر مسيرين)

للشركة ملدة غير محدودة.
كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 
بف س) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (18 بت ر خ)

.1255/2021
بمث بة مقتطف وبي 4

183 P

STE CAVILLA

بركة ذات مسؤولية محدودة

راسم له  : 90.000 درهم

مقره  االجتم عي : رقم 101 تجزئة 

موالي ادريس واد ف س ف س 

السج7 التج ري رقم : 58011

التغيير
بمقت�سى الجمع الع م املنعقد في)

بركة) برك ء) قرر  (،2021 فبراير) (8

CAVILLA)م  يلي):

تغيير املقر الرئي�سي للشركة.

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 

بف س) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (15 بت ر خ)

.1197/2021
بمث بة مقتطف وبي 4

184 P

فدسيير بوجعوب

مقره ):)عم رة)162)بقة رقم)10)الط بق الث لث)

ب رع محمد الديوري القنيطرة

املحمول):)06.66.06.29.53

اله تف والف كس):)05.37.36.21.79

STE FEZNA CARS

SARL AU

بركة محدودة املسؤولية 

بشر ك وحيد

ررس امل ل : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : رقم 1 ب رع 

برانزرا4 تيفلت

تعديالت مالئمة للق نو4 االس �سي 
للشركة

الجمع) محضر  ملقتضي ت  تشع  

الع م االستثن ئي الغير الع دي لشركة)

املنعقد) (،FEZNA CARS SARL

قرر برك ء) (2021 م رس) (16 بت ر خ)

بركة م  يلي):

((: اجتم عية) حصص  تفو ت 

لف ئدة الشر ك الشركة والتي تقدر)

بقيمة) اجتم عية  حصة  (1000 ب)

درهم للحصة الواحدة مع ك7) (100

الضم ن ت الق نونية واملوزعة ك لت لي:

 1000 فوت السيد علي العميري)

حصة التي يملكه  في الشركة مع ك7)

الضم ن ت الق نونية الى السيد عشد)

اله دي الت قي.

ليصشح راسم ل الشركة)100.000 

درهم موزع على الشك7 الت لي):

السيد عشد اله دي))الت قي):)1000 

 100.000 بقيمة) اجتم عية  حصة 

درهم.

تعيي4) تم  لقد  (: الشركة) تسيير 

مسيرا) الت قي  اله دي  عشد  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة خلف  للسيد)

علي العميري الذي قدم استق لته.

تم) قد  يكو4  التعديالت  وبهذه 

من) و7) (6 (،12 (: تغيير الشنود االتية)

الق نو4 االس �سي للشركة.

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ) (،108 ب لخميس ت تحت رقم)

19)م رس)2021.

185 P

 STE

 TELECOMMUNICATION

ELECTRONIQUES
بركة املسؤولية املحدودة

راسم له  : 500.000 درهم

مقره  االجتم عي : متجر رقم 2 

تجزئة 336 حي الوف ق زواغة ف س 

السج7 التج ري رقم : 21275

التغيير
بمقت�سى الجمع الع م املنعقد في)

بركة) قرر برك ء) (،2020 ين ير) (13

 T E L E C O M M U N I C AT I O N S

ELECTRONIQUES)م  يلي):

تغيير املقر الرئي�سي للشركة.

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 

بف س) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (12 بت ر خ)

.1183/2021
بمث بة مقتطف وبي 4

186 P

REMO SERVICES
SARL AU

ر مو سيرفيس ش.م.م.ش.و
الررسم ل اإلجتم عي : 100.000.00 

درهم
املقر اإلجتم عي : 378 ب رع الحسن 

الث ني رقم 2 الرب ط
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2021 فبراير) (22 بت ر خ) الرب ط 
املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشر ك وحيد،)وخص ئصه )

على النحو الت لي:
ر مو) (: اإلجتم عية) التسمية 

سيرفيس.
الهدف اإلجتم عي):

استش رات إدارة األحداث.
 100.000.00 (: الشركة) ررسم ل 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
مصطفى الر  حي)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
378 ب رع الحسن الث ني  (: املقر)

رقم 2 الرب ط.
ح م7) الر  حي  مصطفى   : املسير 

.A255362(الشط قة الوطنية رقم
رقم التقييد ب لسج7 التج ري):)تم)
اإليداع الق نوني لدى كت بة الضشط)
ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط تحت رقم)

RC150561)الرب ط.
187 P

 ANGUS SFOT FRUITS
MAROC

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 CAPITAL(SOCIAL : 100.000
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : BLOC 3 N°83
 LOTISSEMENT EL FATH
 N° 641 A(AIT(MELLOUL

 IMMATRICULEE AU REGISTRE
 DU COMMERCE D’INEZGANE

SOUS(LE(NUMERO 19239
فبراير) (3 بت ر خ) قرار  بموجب 
الع م الجمع  تعيي4  تم  (،2021
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 ANGUS SFOT )اإلستثن ئي للشرك ء)
FRUITS MAROC)مسيرين للشركة.

 NEIL LINDSAY السيد)
REDFORD،)بر ط ني الجنسية.

 JOHN MICHAEL ROSS(والسيد
MCMILLAN)بر ط ني الجنسية.

وقد تم))تحديد ر4 الشركة ستدار)
من قش7 الس دة):

 NEIL LINDSAY REDFORD
 JOHN MICHAEL ROSS
 GERARDUSو ( (MCMILLAN

JOHANNES DERKSEN
ووافق):

من) الشركة  في  حصة  (500 بيع)
 LOCHART MACDONALD السيد)
 ANGUS SOFT لشركة) (PORTER

.FRUITS LIMITED
من) الشركة  في  حصة  (500 بيع)
 JOHN ALEXANDER السيد)
 ANGUS لشركة) (CHARLES GRAY
بموجب) (SOFT FRUIT LIMITED
(،2021 فبراير) (3 بت ر خ) مؤرخ  قرار 
 ANGUS SOFT بركة) ق مت 
FRUITS LIMITED،)الشر ك الوحيد)
و7  (6 امل دتي4) بتعدي7  الشركة،) في 
من النظ م األس �سي للشركة وتعدي7)

النظ م األس �سي للشركة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ب نزك 4  اإلبتدائية 

2021)تحت رقم)678.
188 P

MAAROUFI UNVEST
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000.00 درهم

مقره  اإلجتم عي : 13 زنقة رحمد 
املج طي إق مة ليزالب الط بق األول 

الرقم 8 املع ر ف الدارالشيض ء
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر ك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي املنعقد ب ملقر)
 2021 اإلجتم عي بت ر خ ف تح م رس)
تم) (2021 واملسج7 يوم ف تح م رس)
وضع الق نو4 األس �سي لشركة ذات)
وحيد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات الت لية):

 MAAROUFI (: التسمية)

بركة) رنفيست  معروفي  (UNVEST

بشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

زنقة رحمد) (13 (: املقر اإلجتم عي)
املج طي إق مة ليزالب الط بق األول)

الرقم)8)املع ر ف الدارالشيض ء.

(: اإلجتم عي) الغرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIER

 ENTRPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجي7 ب لسج7 التج ري.

(: اإلجتم عي) الررسم ل 

إلى) مقسم  درهم  هو100.000.00)

 100 1000)حصة إجتم عية بنسشة)

درهم للحصة الواحدة موزعة ك لت لي)

1000حصة) حمزة) معروف  السيد 

إجتم عية.

وإدارة) تسيير  (: الشركة) إدارة 

الشركة ملدة غير محدودة من طرف)

السيد معروفي حمزة.

طرف) من  والتوقيع  اإلمض ء)

السيد معروفي حمزة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

للشركة)) األس �سي  للنظ م  الق نوني 

ب ملحكمة) الضشط  مكتب  لدى 

م رس) (17 في) الدارالشيض ء) التج ر ة 

السج7) (770316 رقم) تحت  (2021

التج ري رقم)494763.
نسخة من رج7 النشر والشي 4

189 P

FARMALAC
SARL

 SAPITAL(DE : 7.500.000.00

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA

 PARC D’ACTIVITE OUKACHA

BATIMENT BLOC B AIN SEBAA

سج7 تج ري 14845

الع م) الجمع  قرار  بموجب 

 2020 م رس) (11 بت ر خ) اإلستثن ئي 

قرر برك ء)الشركة م  يلي):

 PARC من) الشركة  مقر  تحو 7 
 D’ACTIVITE OUKACHA 2
 BATIMENT 1 BLOC B AIN SEBAA
 PÔLE URBAIN ET(إلى املقر الجديد
 INDUSTRIEL OMRANE-SAHEL
 TRANCHE 4 LOT 51 PH HAD

.SOUALEM
الق نو4) من  (4 الشند) تعدي7 

األس �سي للشركة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  نفد 
م رس) (15 بت ر خ) ببربيد  اإلبتدائية 

2021)تحت رقم)336.
190 P

 STE. IMMOBILIERE
DAROUA

SARL
سيكتور 10 بلوك ف 2 ب رع بوعشيد 

حي الر  ض الرب ط
اإلستثن ئي) الع م  الجمع  إثر  على 
بت ر خ)23)يوليو)2020)لشرك ء)بركة)

دروة إموبيلي تقرر م  يلي):
الح7 املسشق للشركة.

تعيي4 السيد محمد بكير كمصفي)
للشركة.

تحديد مقر التصفية ب سيكتور)
حي) بوعشيد  ب رع  (2 ف) بلوك  (10

الر  ض الرب ط.
ب ملحكمة) (: الق نوني) اإليداع  تم 
عدد) تحت  ( ب لرب ط) التج ر ة 

111919)بت ر خ)22)م رس)2021.
191 P

M A S VISION
S.A.R.L

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : AMAL 4 N°63
CYM RABAT

اإلستثن ئي) الع م  الجمع  إثر  على 
بت ر خ فيزيو4  م س  بركة   لشرك ء)

 2)فبراير)2021)تقرر م  يلي):
النش ط) وتقليص  تعدي7 
على) ليصشح  ( للشركة) اإلجتم عي 

الشك7 الت لي):

الشصر ة) املنتج ت  تج رة 
ب لتقسيط.

ب ملحكمة) (: الق نوني) اإليداع  تم 
م رس)) (2 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

تحت عدد)111142.
192 P

NH-TEAM CONSUTLANTS
SARL AU

تأسيس بركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،2021 م رس) (19 ب لرب ط يوم)
لشركة) التأسي�سي  الق نو4  صي غة 
محدودة املسؤولية)،)له  الخص ئص)

الت لية):
 NH-TEAM (: التسمية)

.CONSUTLANTS SARL AU
الهدف):

اإلستش رات اإلدار ة.
زنقة) (14 (: اإلجتم عي) املقر 
األبعري،)بقة))رقم)4)ركدال الرب ط.
من ت ر خ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم.
اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

نورالدين الحميداني.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

غ ية)31)ديسمبر.
وتسجي7) (: الق نوني) اإليداع  تم 
السركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)
م رس) (23 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)112003.
193 P

LSI INVEST
S.A.R.L

بركة ذات املسؤولية املحدودة
ررس م له  : 100.000 درهم

مقره  اإلجتم عي : 6زنقة ض ية عواء 
الط بق الرابع بقة رقم 16

ز  دة في ررس امل ل
توسيع النش ط اإلقتص دي
وتحديت لق نو4 األس �سي

ب لرب ط،) مؤرخ  عقد  بموجب 
بت ر خ)21)ديسمبر)2020،)قرر الجمع
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 LIS INVEST S.A.R.L الع م لشركة) (
 100.000.00 (: الشركة) م ل  ررس 
زنقة) (6 اإلجتم عي) ( درهم ذات املقر)
الط بق الرابع بقة رقم) ض ية عواء)

16م  يلي):
الز  دة في ررس م ل الشركة من)
درهم) (900.000 درهم إلى) (100.000
بقيمة) سهم  (8.000 بإحدات) ودلك 
تكتبت) الواحد  للسهم  درهم  (100
مع) ب ملق صة  قيمته   جميع  وتدفع 

الحس ب الج ري للشرك ء)ك لت لي):
السيد صالح الدين بنبريك)4.000 

حصة.
 4.000 الشعبي) عثم 4  السيد 

حصة.
املجموع):)8.000)حصة.

من) و7) (6 غير على إثر دلك الشند)
النظ م األس �سي).

رصشح ررسم ل الشركة محدد في)
 9.000 900.000)درهم مقسمة على)
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة رسندت للشرك ء)ك لت لي):
السيد صالح الدين بنبريك)4500 

حصة.
 4500 الشعبي) عثم 4  السيد 

حصة.
املجموع):)9.000)حصة.

توسيع النش ط األس �سي للشركة)
وتحديده في م  يلي):

إدارة املح فظة واألوراق امل لية):
واستيراد) وتج رة  وبيع  براء)
وتصدير وتوزيع ري سلعة رو قطعة)
رخرى) معدات  رو  �سيء) ري  رو  رث ث 

متعلقة ب لتج رة.
الترو ج العق ري.

العملي ت) جميع  ع مة  وبصفة 
والحرفية) والصن عية  التج ر ة 
وامل لية املرتشطة بشك7 مش بر رو غير)
رو) رعاله،) املذكورة  ب ألبي ء) مش بر 
تحقيقه ) تعزز  ر4  املحتم7  التي من 

وتطو ره .
إصالح ع م للقواني4،)دو4 ر4 ينتج)
من) جديد،) رخالقي  كي 4  ذلك  عن 
رج7 إجراءات التعديالت املنصوص)
عليه  في الظهير الشر ف الص در في)26 
 19-21 بإصدار الق نو4) (2019 ربر 7)
5-96)بشأ4) املعدل واملكم7 للق نو4)

الشرك ت ذات املسؤولية املحدودة.

:)لدى كت بة) تم اإليداع الق نوني) (
ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (2021 م رس) (22 بت ر خ)
رقم السج7 التج ري هو) (،111945

.89451
بمث بة مقتطف وبي 4

فيدكس

194 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COPMTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48(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 AGHRAS DLALHA
ش.ذ.م.م ذات الشر ك الوحيد
املقر اإلجتم عي : دواراملج دبة، 
الشوافع، سوق رربع ء الغرب

بركة) تأسيس  لعقد  تشع  
AGHRAS DLALHA)ش.ذ.م.م.ش.و،)
تقرر تأسيس بركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشر ك  ذات  املحدودة 

مميزاته  هي ك لت لي):
بركة) (: الشك7 الق نوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر ك الوحيد.
.AGHRAS DLALHA(:(التسمية

املوضوع الرئي�سي):
)ربغ ل الري والضخ.

)الط قة الشمسية، 
ربغ ل مختلفة.

املج دبة،) دوار  (: اإلجتم عي) املقر 
الشوافع،)سوق رربع ء)الغرب.

املدة):)99)سنة.
ررسم ل) حدد  (: الشركة) راسم ل 
درهم)) (100.000.00 الشركة في مشلغ)
1.000)حصة إجتم عية) مقسمة إلى)
للواحدة  درهم  (100.00 فئة) من 
الشك7  على  الحصص  تخصص 

الت لي: 
حسن  املجدوبي  والنسب  اإلسم 
الشوافع،  دواراملج دبة،  العنوا4  
الحصص  عدد  الغرب  رربع ء  سوق 

اإلجتم عي 1.000 درهم.

املجموع):)1.000درهم.

املجدوبي حسن  السيد  (: اإلدارة)

الوطنية  التعر ف  لشط قة  الح م7 

.GB58035 رقم

وقد تم اإليداع الق نوني):)لقواني4)
ب ملحكمة اإلبتدائية بسوق) ( الشركة)

رربع ء)الغرب بت ر خ)15)م رس)2021 

تحت عدد)2021/28.

195 P

COOPER MANAGEMENT

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N°(48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR KENITRA

VUE BY NANA شركة
ش ذ م م ذات الشر ك الوحيد

املقر االجتم عي : 26 زاو ة زنقة 

احمد بوقي وزنقة محمد غرنيت، 

مح7 رقم 02، الليمو4 15، 

القنيطرة

 VUE BY((تشع  لعقد تأسيس بركة

NANA)ش ذ م م ش و،)تقرر تأسيس)

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشر ك الوحيد مميزاته  هي ك لت لي):

بركة) (: الشك7 الق نوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر ك الوحيد.

.VUE BY NANA(:(التسمية

استيراد) (: الرئي�سي) املوضوع 

وتصدير النظ رات.

زاو ة زنقة) (،26 (: املقر االجتم عي)

غرنيت،) محمد  وزنقة  بوقي  احمد 

مح7 رقم)02،)الليمو4)15،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

مشلغ) في  حدد  (: الشركة) ررسم ل 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

حصة اجتم عية.

الشك7) على  الحصص  تخصص 

الت لي):

458،)ب رع محمد) (: نوال مزاورو)

إق مة حكمت،) (،12 بقة) الخ مس،)

القنيطرة ب)1000)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

مزاورو،) نوال  السيدة  (: االدارة)
رقم) الوطنية  لشط قة  الح ملة 

.F-426444
وقد تم اإليداع الق نوني لقواني4)
االبتدائية) ب ملحكمة  الشركة 
 .2021 م رس) (9 بت ر خ) ب لقنيطرة 
وتحت) (،2021/1883 عدد) تحت 

السج7 التج ري رقم)59417.
196 P

STE WEDIGIT
SARL

ت سيس بركة
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بركة) إنش ء) تم  (،2021 15)م رس)
بشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ب لخص ئص الت لية):
.WEDIGIT(:(التسمية

الشركة) هذف  يتعلق  (: النش ط)
ب ملغرب وب لخ رج ب):

التواص7) رنشطة  جميع 
والتسو ق) التواص7  في  واالستش رة 
وس ئ7) من  وسيلة  ري  طر ق  عن 
اإلعالم ك النترنيت وك7 وسيلة إعالم)

تف علية......
(،408 الرقم) (: االجتم عي) املقر 
(،2 الشقة) عم رة سمية ب رع الوالء)

الداخلة.
سنة ابتداءا من ت ر خ) (99 (: املدة)

التأسيس.
ررس امل ل):)حدد في مشلغ)100.000 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.
اآلنسة خولة) (: امل ل) ررس  توزيع 

حر�سي)1000)حصة.
تم تعيي4 اآلنسة خولة) (: التسيير)

حر�سي كمسيرة للشركة.
من) تبتدئ  االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في)31)ديسمبر.
ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بت ر خ الذهب  بواد   االبتدائية 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (22  

.447/2021
رقم) تحت  التج ري  وب لسج7 

.17683
197 P
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STE CAFE ACHRAF YAHIA

SARL AU

 ADRESSE : LOTISSEMENT(ET

 BARNOUSSI(N°3 MECHRAA

BELKSIRI

RC : N° 26829

حصص) بيع  عقد  بمقت�سى 

(،2021 فبراير) (19 بت ر خ) اجتم عية 

بت ر خ رربع ء) بسوق   واملسج7 

جمع) ومحضر  (،2021 م رس) (15  

فبراير) (19 بت ر خ) استثن ئي  ع م 

 2021،)واملسج7 بسوق رربع ء)بت ر خ

 15)م رس)2021،)قرر م  يلي):

بيع حصص اجتم عية):

ب عت السيدة بوعسر ة خديجة)

 CAFE ACHRAF(500)حصة في بركة

YAHIA)ش ذ م م بشر ك واحد بقيمة)

السيد) لف ئدة  للحصة  درهم  (100

الحيرش عشد العز ز.

الت لية) التغييرات  تمت  وعليه 

ب لق نو4 األس �سي للشركة.

جدول رقم)6)و7)املوارد وررسم ل.

 50.000 ورد للشركة مشلغ وقدره)

درهم) (100 درهم مقسمة إلى بقيمة)

للحصة موزعة ك لت لي):

(: العز ز) عشد  الحيرش  السيد 

حصة) (500 تمث7) درهم  (50.000

اجتم عية.

مجموع):)50.000)درهم تمث7)500 

حصة اجتم عية.

وتسميةالسيد) تعيي4  تقرر  كم  

بط قته) العز ز  عشد  الحيرش 

للشركة) الوحيد  مسير  (G1140765

واستق لة السيدة بوعسر ة خديجة.

بكت بة) تم  الق نوني  اإليداع 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية لسيدي)

ق سم بت ر خ)18)م رس)2021،)تحت)

رقم)2021/74.

198 P

STE SOMACHTEK TRANS

SARL

 ADRESSE : DOUAR(BDAOUA

SAADI CHOUAFAA

SOUK EL ARBAA

RC : N° 27073

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بسوق) واملسج7  (2021 م رس) (10

(،2021 م رس) (10 بت ر خ) رربع ء)

وضع الق نو4 األس �سي لشركة ذات)

 SOMACHTEK محدودة) مسؤولية 

.TRANS

ت سيس لشركة) (: حيث تم م  يلي)

تحم7 الخص ئص الت لية):

 SOMACHTEK (: التسمية)

.TRANS

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.

 100.000 في) حدد  (: امل ل) راس 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

اجتم عية من)100)درهم لف ئدة):

 500 الشكيلي) عتيقة  السيدة 

حصة.

 500 مصطفى) امشيش  السيد 

حصة.

الهدف):)نق7 املستخدمي4.

ابداوة) دوار  (: االجتم عي) املقر 

السع دي الشوافع سوق رربع ء.

املدة):)99)سنة.

الشكيلي) السيدة  عي4  (: التسيير)

امشيش) مصطفى  والسيد  عتيقة 

مسيرين للشركة.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

بسوق) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

رربع ء)الغرب بت ر خ)22)م رس)2021،)

الترتيبي) ب لسج7  (.197 عدد) تحت 

و27073)ب لسج7 التحليلي.

199 P

STE PERMERAV TRANS
SARL AU

 ADRESSE m COOPERATIVE
 RAJAA SOUK TLET EL GHARB

SOUK EL ARBAA
RC : N° 27071

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق) واملسج7  (2021 3)م رس)
 2021 م رس) (4 بت ر خ) األربع ء)
لشركةذات) األس �سي  الق نو4  وضع 
واحد) بشر ك  محدودة  مسؤولية 
تم) PERMERAV TRANSحيث 

م  يلي):
تأسيس لشركة تحم7 الخص ئص)

الت لية):
.PERMERAV TRANS(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 
مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

 100.000 في) حدد  (: امل ل) ررس 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتم عية من فئة)100)درهم لف ئدة)
 1000 ب) الطيب  الحيمر  السيد 

حصة.
الهدف):)نق7 املستخدمي4.

املقر االجتم عي):)التع ونية الرج ء)
سوق الثالث ء)الغرب سوق رربع ء.

الحيمر) السيد  عي4  (: التسيير)
الطيب مسير للشركة.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بسوق) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
رربع ء)بت ر خ)22)م رس)2021،)تحت)
ب لسج7 الترتيبي و27071  (196 رقم)

ب لسج7 التحليلي.
200 P

STE BENAYAD PERNOV
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR(DHAMNA
CHOUAFAA

SOUK EL ARBAA 
RC(N° : 27053

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق) واملسج7  (2021 22)فبراير)
 2021 فبراير) (24 بت ر خ) األربع ء)
لشركةذات) األس �سي  الق نو4  وضع 
واحد) بشر ك  محدودة  مسؤولية 
تم) حيث  (،BENAYAD PERNOV

م  يلي):

تأسيس لشركة تحم7 الخص ئص)
الت لية):

.BENAYAD PERNOV(:(التسمية
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك واحد.
 100.000 في) حدد  (: امل ل) ررس 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتم عية من فئة)100)درهم لف ئدة)
السيد بنعي د محمد ب)1000)حصة.
نق7) املستخدمي4  نق7  (: الهدف)

الشض ئع.
الدح منة) دوار  (: االجتم عي) املقر 

الشوفع،)سوق رربع ء.
املدة):)99)سنة.

محمد) السيد  عي4  (: التسيير)
بنعي د مسير للشركة.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بسوق) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
رربع ء)بت ر خ)11)م رس)2021،)تحت)
ب لسج7 الترتيبي و27053  (177 رقم)

ب لسج7 التحليلي.
201 P

 STE CHETOUANE TRANS
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR(OULED
 CHETOUANE SIDI BOUBKER

EL HAJ
SOUK EL ARBAA 
RC : N°  27051

بت ر خ)))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق) واملسج7  (2021 9)م رس)
 2021 م رس) (10 بت ر خ) األربع ء)
وضع الق نو4 األس �سي لشركة ذات)
 CHETOUANE محدودة) مسؤولية 

TRANS)حيث تم م  يلي):
تأسيس لشركة تحم7 الخص ئص)

الت لية):
 CHETOUANE (: التسمية)

.TRANS
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في) حدد  (: امل ل) ررس 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتم عية من فئة)100)درهم لف ئدة):
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)السيد ازغيدي عمر)500)حصة.

السيد الش هد محمد)500)حصة.

الهدف):)نق7 املستخدمي4.

املقر االجتم عي):)دوار روالد))بتوا4)

سيدي بوبكر الح ج،)سوق رربع ء.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)عي4 السيد ازغيدي عمر)

مسيرين) مصطفى  الش هد  والسيد 

للشركة.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

بسوق) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

رربع ء)الغرب بت ر خ)11)م رس)2021،)

الترتيبي) ب لسج7  (176 رقم) تحت 

و27051)ب لسج7 التحليلي.

202 P

ECONDIF
SARL AU

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة) تأسيس  تم  (2021 16)م رس)

بشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص) تحم7  والتي  وحيد 

الت لية):

.ECONDIF SARL AU(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة الق نونية

وكي) غسي7  (: االجتم عي) الهدف 

املالبس.

التصشي4) ورالت  مواد  في  التج رة 

وكي املالبس.

االستيراد والتصدير.

ررسم ل الشركة):))100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 غلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بي4 الشرك ء)على الشك7 الت لي):

السيد اليزامي عشد الرحيم)1000 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املقر االجتم عي):)تجزئة ر  ض والد)

مط ع قط ع)1)رقم)366)تم رة.

عشد) اليزامي  السيد  (: املسير)

الرحيم.

التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.132427

203 P

F - H FARM BIO
SARL AU

ت سيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر ك وحيد

بسال) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 م رس) (16 بت ر خ)

ذات) لشركة  األس �سي  النظ م 

وحيد،) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املشينة فيم  يلي):

.F-H FARM BIO(:(التسمية

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

تسيير) (: الشركة) من  الغ ية 

الضيع ت الفالحية تربية املوا�سي.

مصطفى) زنقة  زاو ة  (: املقر)

إق مة بيالز ر) الرافعي وزنقة طنجة،)

14)مكتب رقم)7)القنيطرة.

سنة) (99 حددت مدته  في) (: املدة)

اعتش را من ت ر خ تأسيسه  النه ئي.

 100.000 (: ررس امل ل االجتم عي)

من) حصة  (1000 إلى) قسم  درهم 

فئة)100)درهم،)جله  في اسم السيد)

هش م بوجيد.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد هش م بوجيد بصفته املسير)

الق نوني للشركة ملدة غير محدودة.

)م  بي4 ف تح ين ير) (: السنة امل لية)

إلى متم ديسمبر من ك7 سنة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ر خ)23)م رس)

.2021

رقم السج7 التج ري):)59721.

204 P

STUDY & DEV
SARL

ررسم له  : 10.000 درهم
مقره  االجتم عي : 4 زنقة نش لي  

I تجزئة 4 قط ع 17 بلوك
حي الر  ض، الرب ط

بمقت�سى عقد موثق مؤرخ بت ر خ)
النظ م) وضع  تم  (،2021 ين ير) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة خص ئصه  ك لت لي):
.STUDY(&(DEV(SARL(:(التسمية
نش لي   زنقة   4  : االجتم عي  املقر 
حي   I بلوك   17 قط ع   4 تجزئة 

الر  ض، الرب ط.
التسيير) استش رات  (: الغرض)

التكو ن والدعم.
املدة):)99)سنة.

الررسم ل):)10.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 على)

للواحدة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
الشر ف) الفت ح  السيد محمد عشد 
الحق) عشد  والسيد  الشفش وني 

مرادي ملدة غير محدودة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 
(،2021 م رس) (11 بت ر خ) ب لرب ط 
تحت رقم السج7 التج ري150205.
205 P

MELIA HOLDING
SA

بركة مس همة
تأسيس بركة

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
23)يوليو)2020)بأك دير تقرر تأسيس)
بركة مس همة ب لخص ئص الت لية):

 MELIA (: االجتم عية) التسمية 
.HOLDING SA

القش ج) إق مة  (: مقره  االجتم عي)
325)ب رع الحسن الث ني،)رك دير.

السج7 التج ري):)45701.
رؤوس) وتسيير  تدبير  (: الهدف)

األموال.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثه  الفعلي.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

على) مقسم  درهم   (15.609.600

درهم) (100 بقيمة) حصة  (156096

للحصة.

 375000 النقدية) الحصص 

درهم.

 141.096 العينية) الحصص 

 14.109.600 ب ملشلغ) املقيمة  حصة 

للشركة) حصة  (117.996 درهم)

بمس بروموسيو4 و)23.100)حصة)

للشركة ليلي  ايموبيليي.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

السيدة) طرف السيد القش ج خ لد،)

القش ج نعيمة،)السيد القش ج جلي7،)

السيد ف نسن فرانك ل،)السيد حني4)

هولدينغ) ر  ب  ك  والشركة  محمد،)

القش ج) السيد  طرف  من  املمثلة 

تنتهي عند) خ لد ملدة ثالث سنوات 

 31 السنة املح سشتية املنتهية بت ر خ)

ديسمبر)2022.

تم تعيي4 بركة امل كيري واسو�سي)

السيد) طرف  من  املمثلة  ش.م.م.)

للحس ب ت) امل كيري كمراقب  عص م 

ملدة سنة واحدة اي سنة)2020.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

بأك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (2021 ين ير) (14 بت ر خ)
التج ري) ب لسج7  وسج7  (97903

تحت رقم)45701.
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 STE. LMBH TRAVAUX
» s.a.r.l a.u «

التف صي7 املتعلقة ب لنشر
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة) تأسست  (2021 فبراير) (25

محدودية املسؤولية ذات الخص ئص)

الت لية):)
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 STE. LMBH (: التسمية) (-
.»(TRAVAUX(»(s.a.r.l(a.u

-)ررسم له ):)100.000)درهم.
-)مقره  االجتم عي):)رقم)18)ب رع)
الجه دية) الدبيرة  الحشيب  الح ج 

انزك 4.
رعم ل) (: االجتم عي) الهدف  (-
الشن ء) رعم ل  (- والديكور) الزخرفة 
واملش ني الخرس نية)-)رعم ل الده ن ت)
(- صي نة األم كن الع مة) (- الزخرفية)
الداخلية) التشطيش ت  رعم ل  جميع 
الحفر) رعم ل  جميع  (- والخ رجية)
والتسو ة والردم والصرف واالسمنت)
ك فة األعم ل الكهرب ئية) (- والرصف)
األنظمة) وتركيب  إنج ز  (- الع مة)
بشكة) وري  واله تفية  الكهرب ئية 
تركيب األدوات الصحية) (- اتص الت)
رنظمة) وتركيب  وإنت ج  والسش كة 

التدفئة والتكييف.
:)السيد موالي) -)اإلدارة والتسيير)
لشط قة) الح م7  الزهري  الحسي4 

.PA78271(التعر ف الوطنية رقم
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع  (-
الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 4)
يوم)09)م رس)2021)تحت رقم)601،)

السج7 التج ري رقم)22671.
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STE A&M NUMBER 1
SARL AU

إنش ء بركة ذات مسؤولية محدودة 
 STE( A&M التج ري) اسم 

.NUMBER 1 SARL AU
العنوا4):)-)رقم)333)بلوك)3)املزار)

ايت ملول.
)امله م):

1))ت جر مالبس ب لجملة.
2))ت جر استيراد وتصدير.

راسم ل الشركة):)100.000)درهم
ادراز) ايوب  السيد  (: التسيير)

مش رك وحيد ومسير للشركة.
تم اإليداع الق نو4 األس �سي لدى)
االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
تحت) (2021 م رس) (18 انزك 4 بت ر خ)
رقم) التج ري  والسج7  (683 رقم)

.22757
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JSR HOUSE FISH
SARL A.U

تأسيس بركة 
عرفي) عقد  ملقتضي ت  طشق  

بأك دير،) (2021 ين ير) (15 في) مؤرخ 

مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد  بر ك  من  محدودة 

املواصف ت الت لية):)

 JSR HOUSE FISH (: التسمية) (-

.SARL A.U

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7  (-

مسؤولية محدودة من بر ك وحيد.

-)املوضوع):)بيع السمك ب لتقسيط.

-)مدة الصالحية):)99)سنة.

بلوك) (89 رقم) (: املقر االجتم عي) (-

الحي املحمدي) (- ب رع املحمدية) (27

رك دير.

حدد في) (: ررس امل ل االجتم عي) (-

50.000)درهم موزع على)500)حصة)

(: 100)درهم للحصة لف ئدة) من فئة)

السيد جم ل إبوغ غ.

جم ل) السيد  عي4  (: التسيير) (-

إبوغ غ مسير وحيد للشركة ملدة غير)

محددة.

تبتدئ من) (: السنة االجتم عية) (-

ف تح ين ير الى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

 تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط

بت ر خ بأك دير،) التج ر ة   ب ملحكمة 

17)م رس)2021)تحت رقم)98752.
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Ste JANNAT PLUS
SARL AU

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

يوم املؤرخ  العرفي  للعقد   طشق  

تم تأسيس بركة) (2021 فبراير) (02

 Ste JANNAT PLUS (: اسم) تحت 

SARL AU)تحم7 املواصف ت الت لية):)

1.)األهداف):)تحو 7 االموال.)

 70.000 (: الشركة) ررسم ل  (.2

درهم في ملك السيد):)محمد بوجن 4.

مركز اكودار) (: املقر االجتم عي) (.3

امله رة سيدي عشد هللا امو�سى اوالد)

برحي7 ت رودانت.

تم اإليداع) (: الق نوني) اإليداع  (.4

الضشط) بكت بة  للشركة  الق نوني 

ب ملحكمة االبتدائية بت رودانت تحت)
 2021 فبراير) (26 بت ر خ) (173 رقم)

لنفس) التج ري  ب لسج7  وسجلت 

رقم) تحت  الت ر خ  وبنفس  املحكمة 

.7477
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 SOCIETE H2S NÉGOCE
 SARL AU

إنش ء بركة
بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس بركة) تم  (2021 م رس) (10

الوحيد) بمسير  املسؤولية  محدودة 

وذات املميزات الت لية):)

 H2S NÉGOCE(التسمية):)بركة

.SARL AU

املقر االجتم عي)):)ب رع حس 4 بن)
ت بت بلوك ب زنقة)10)رقم)33)كلميم.

درهم) (1.500.000 ( (: الررسم ل)

15.000)حصة من فئة) مقسمة على)

100)درهم.

الهدف):)الشن ء)واألبغ ل املختلفة.

الشرك ء):)

املزداد) الحسن،) وبوهـــو  السيد 

ت رميكت) (1980 ركتوبر) (10 بت ر خ)

وارزازات والح م7 لشط قة التعر ف)

الوطنية رقم)JA 82368)العنوا4):)حي)
 33 7)رقم) تيرت العلي  بلوك س زنقة)

كلميم))15.000)حصة).

تبتدئ من ف تح) (: ( السنة امل لية)

ك7) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ين ير 

سنة.

التسيير):)تسيير الشركة ح لي  من)

طرف السيد):)وبوهـــو الحسن.

ب ملحكمة) تم  (: التج ري) السج7 

م رس) (18 بت ر خ) بكلميم  االبتدائية 

2021)تحت رقم)3377.
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 Ste LUX TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

يوم) املؤرخ  العرفي  للعقد  طشق  

ف تح ركتوبر)2020)تم تأسيس بركة)

 Ste LUX TRAVAUX (: اسم) تحت 

 DE CONSTRUCTION SARL AU

تحم7 املواصف ت الت لية):

األهداف):)
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

في ملك السيد):)عشدالرحيم اوبن

ادمسعود) دوار  (: االجتم عي) املقر 

جم عة اداوكم ض اولوز ت رودانت

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الضشط) بكت بة  للشركة  الق نوني 

ب ملحكمة االبتدائية بت رودانت تحت)
رغسطس) (19 بت ر خ) (1427 رقم)
التج ري) ب لسج7  وسجلت  (2019

لنفس املحكمة وبنفس الت ر خ تحت)
رقم)7133.
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(»(AGADIR CONSEIL(«(

)بركة ذات مسؤولية محدودة)

الررسم ل):)100.000)درهم)

)العنوا4):)عم رة إفرا4،)بلوك ر،)ب رع املق ومة،)

رك دير.)

)اله تف):)05.28.22.00.04  

 LOGISTIQUE VERTE

HASANI
ررسم له  100.000 درهم 

بركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  االجتم عي : بلوك 03 الرقم 

371، حي الحرش ايت ملول إنزك 4.

السج7 التج ري : 22529 / إنزك 4.

التأسيـــــــــــــــــــس
 28 بت ر خ) عرفي  عقد  بموجب 

2021،)وضع النظ م األس �سي) فبراير)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

ب لخص ئص الت لية):)

بركة ذات مسؤولية) (: الشك7) (-

محدودة.
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 LOGISTIQUE« (: التسمية) (-
.»VERTE HASANI

هدف) (: االجتم عي) الهدف  (-
الشركة ب ختص ر):)املستخدمي4 نق7)

لحس ب الغير.
الرقم) (3 بلوك) (: املقر االجتم عي) (-

371،)حي الحرش ايت ملول إنزك 4.
)-)املدة):)99)سنة.

)-)السنة امل لية):)يشدر في ف تح ين ير)
و نتهي في)31)ديسمبر من ك7 ع م.

م ل) ررس  يشلغ  (: الررسم ل) (- (
 100.000( الشركة م ئة رلف درهم)

درهم).
تدار الشركة من قش7) (: التسيير) (-
السيد بدر الحسني،)مغربي الجنسية،)
ايت) املسيرة  تجزئة  (39 برقم) املقيم 

ملول،)ملدة غير محددة.
سج7) في  (: الق نوني) اإليــــــــــداع 
املحكمة االبتدائية بإنزك 4)22)فبراير)

2021)تحت رقم)470.
للخالصة والشي 4

رك دير كون�سي ش.م.م
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Sté LEHBEL SERVICES
SARL

تأسيس بركة
املعنو ة) الصفة  إكتس ب  تم 

ب ملواصف ت الت لية ب لعيو4.
 Sté LEHBEL (: التسمية) (-

.SERVICES SARL
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7  (-

مسؤولية محدودة.
القدس) حي  (: االجتم عي) املقر  (-
 101 رقم) (B بلوك) الوف ق  تجزئة 

العيو4.
جميع ربغ ل الشن ء) (: األنشطة) (-
املج الت) وتهيئة  املتعددة  واألبغ ل 
 الخضراء)واملج الت الحضر ة ومحيط

املدينة.
-)الررسم ل):)100.000)))م ئة رلف)
مكونة من رلف حصة بم ئة) درهم))

درهم للحصة.
(: االجتم عي) والتوقيع  التسيير  (-
لهش7 وإعتم دت) للسيد رحمد  يعهد 

توقيعه املنفرد ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع  (-
الضشط) كت بة  بمصلحة  الق نوني 
ب ملحكمة) التج ري  السج7  بمكتب 
م رس) (18 بت ر خ) للعيو4  االبتدائية 

2021)تحت عدد)847/2021.
رقم السج7 التج ري):)35707.
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CABEXCO
CAbinet d’EXpertise COmptable

Contact@cabexco.ma 05.28.23.77.78

 Société LA RE.BELLE
 BEAUTY LOUNGE SARL AU
 22 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير)2021)تم إنش ء)بركة محدودة)
املسؤولية تحم7 الخص ئص الت لية):)
 LA RE.BELLE (: التسمية)

.BEAUTY LOUNGE
الشك7 الق نوني):)بركة محدودة)

املسؤولية ذات الشر ك الواحد.
حي فونتي العلي ) (: املقراالجتم عي)

العم رة رقم)130)-)رك دير.
الررسم ل االجتم عي):)عشرة رلف)
درهم مجزر إلى)0 10)حصة اجتم عية)

بقيمة)100)درهم للحصة.
املدة):)99)سنة.

املوضوع):)ص لو4 الحالقة.
التسيير):)السيدة خديجة السردي)

مسيرة وحيدة للشركة.
بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بأك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ)18)م رس)2021)رقم98774.
 46639 التج ري) السج7  رقم 

بأك دير.
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 STE LA MAISON DE
L’EXCELLENCE

S.A.R.L
تأسيس الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
2021)تم تأسيس الشركة) 11)م رس)

ذات املميزات الت لية):)
 STE LA (: االجتم عية) التسمية 
 MAISON DE L’EXCELLENCE

.SARL

الهدف االجتم عي):)متعهد حفالت)
وخدم ت تمو ن رخرى.

رنزرا4) بئر  حي  (: االجتم عي) املقر 
 بلوك)13)زنقة)1)س رقم)08)تيكو ن)-

رك دير.
 100.000 (: االجتم عي) الررسم ل 
درهم مجزرة إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة الواحدة.
تم تعي4 السيد محمد) (: التسيير)
مج د كمسير بر ك للشركة ملدة غير)

محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.
تم اإليداع الق نوني لدى مصلحة)
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
تحت) (2021 م رس) (19 رك دير بــت ر خ)

رقم)98804.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

STE L.M.W.Y
تأسيس بركة دات املسؤولية 

املحدودة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب  (- (1
تم) (2021 فبراير) (23 ملول) ب يت 
ذات) لشركة  األس �سي  النظ م  وضع 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاته  فيم  يلي):
.STE L.M.W.Y S.A.R.L(:(التسمية
الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)
لحس ب) رو  الخ ص  لحس به   سواء)
ري دولة رخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيم  يلي):
-)نق7 املستخدمي4 لحس ب الغير.
حي الرب د زنقة) (: مقر الشركة) (-

10)رقم)928)التمسية ريت ملول.
-املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من ت ر خ تكو نه  النه ئي.
ررسم ل) يشلغ  (: الشركة) ررسم ل 
 100.000 درهم) رلف  م ئة  الشركة 
م ئة) ذات  حصة  رلف  إلى  مقسم 
100)درهم كقيمة للحصة الواحدة،)
كلي ) القيمة  ومدفوعة  مكتتشة 

ومخصصة للشرك ء)اآلتية):
)السيدة ليلى حوات):)1000)حصة

السنة امل لية):)تبتدئ في ف تح ين ير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

املصطفى اليشوش ملدة غير محدودة)

الق نوني لدى كت بة) تم اإليداع  (

الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 4)

عدد) تحت  (2021 م رس) (19 بت ر خ)

.697
للخالصة والشي 4

املسير
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حس ب ت ادميم ش.م.م

336)ب رع املق ومة ايت ملول

اله تف)052824000

الف كس)0528249216

KITAR VOLAILLES شركة
SARL AU

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة وذات الشر ك الوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بت ر خ)

الق نو4) وضع  تم  (2021 م رس) (15

محدودة) بركة  لتأسيس  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  وذات  املسؤولية 

ب ملميزات الت لية):)

 KITAR بركة) (: التسمية)

.VOLAILLES

املسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)

املحدودة وذات الشر ك الوحيد.

ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

بقيمة) اجتم عية  حصة  (1000 إلى)

في) كله   وهي  للواحدة  دراهم  (100

ملكية السيد كت ر عشد هللا.)

بيبي) مركز سيدي  (: الشركة) مقر 

ايت) ابتوكة  بيبي  سيدي  جم عة 

ب ه .

نش ط الشركة):)بيع،)نق7 وتوزيع)

الدواجن تربية الدواجن.

التسيير):)عي4 السيد كت ر عشد هللا)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

:)الشركة ملزمة ب لتوقيع) التوقيع)

الوحيد للمسير السيد كت ر عشد هللا.
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من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة

بكت بة الق نوني  اإليداع   تم 

االبتدائية ب ملحكمة   الضشط 

 2021 م رس) (23 يوم) انزك 4 

السج7 ورقم  (719 رقم)  تحت 

التج ري)))))22805.
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 »MHM21 TRAVAUX « شركة
بركة ذات مسؤولية محدودة 

ررسم له  100.000 درهم

رقم 573 تجزئة الفض7 ت رودانت 

 سج7 التج ري رقم 7547

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ) (.1

بت رودانت) (2021 م رس) (8 يوم)

مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملواصف ت الت لية):)

 MHM21« (: التسمية) (•

.»TRAVAUX

•)هدف الشركة):)مق ول في الشن ء)

وربغ ل مختلفة.

•)املقر االجتم عي):)رقم)573)تجزئة)

الفض7 ت رودانت.

•)املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

ف تح) من  (: االجتم عية) السنة  (•

ين ير إلى)31)ديسمبر..

•)ررسم ل الشركة):)حدد ررسم ل)

الشركة االجتم عي في)100.000)درهم)

اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بمقدار)100)درهم لك7 حصة.

عينت السيدة ه جر) (: التسيير) (•

محمودي كمسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (-

بأك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (2021 م رس) (19 بت ر خ)

249)وسج7 ب لسج7 التج ري بنفس)

املدينة تحت رقم)7547. 
مقتطف من رج7 اإلبه ر
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ميكازورا
MEGAZORA

التــــأسيــــــس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

إنج ز) تم  ب ك دير  (2021 فبراير) (24

ذات) لشركة  االس �سي  الق نو4 

الخ صية) ذات  محدودة  مسؤولية 

الت لية):)

: الت لية) التسمية  الشركة   تأخذ 

(: الت لية) التسمية  الشركة  تأخذ 

.MEGAZORA(ميك زورا

املواقع) عبر  بيع  (: الهدف)

االلكترونية.

تجزئة) (3 ب لرقم) (: املقر االجتم عي)

الط بق الث ني ب رع كرسيف) (1742

حي السالم اك دير.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة احتس ب  من ت ر خ تأسيسه )

النه ئي م  عدا الح7 قش7 اآلوا4.
ررس م ل الشركة):)حدد ررس م ل)

الشركة في م ئة رلف درهم))100.000 

درهم))موزعة كم  يلي):)

درهم) (100 حصة بمشلغ) (1000  -

للحصة.

الشرك ء):)

مغربي) ري و،) طر ق  السيد  (-

الح م7 لشط قة التعر ف) الجنسية،)

JC403277)عنوانه حي) الوطنية رقم)

الت يمة) روالد  الكردا4  الصفص ف 

إقليم ت رودانت.

مغربي) لوجومي،) علي  (: السيد) (-

الح م7 لشط قة التعر ف) الجنسية،)

عنوانه) (،JA104021 رقم) الوطنية 

زنقة موح  الذروة  نزالت  (16  الرقم)

رو سعيد الدارالشيض ء.

طر ق) (: السيدا4) عي4  (: التسيير)

للشركة) ري و وعلي لوجومي مسيرين 

ملدة غير محدودة.

االيداع) تم  (: نوني) الق   االيداع 

ب ك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الق نوني 

رقم) تحت  (2021 م رس) (23 يومه)

.46697
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 SOCIETE SOCIÉTÉ

 MAROCAINE ULTRA

COMMERCE
S.A.R.L AU 

تــــأسيس بركـــــة
بت ر خ عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس بركة) تم  (2021 م رس) (19

ذات املميزات الت لية):)

 SOCIETE “Société (: التسمية)

 marocaine ultra commerce”

.S.A.R.L AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.)

 املقر):)حي ولي العهد زنقة)14)رقم)10

العيو4)-املغرب.

بيع) (: االجتم عية) النش ط ت 

وتوزيع املواد الغذائية،)تج رة ع مة...

قسم) درهم  (100.000 (: ررسم ل)

لك7) درهم  (100 حصة،) (1000 إلى)

واحدة.

يعهد إلى السيد سعيد) (: التسيير)

بوفقير.

ب ملحكمة) تم  الق نوني  اإليداع 

م رس) (19 االبتدائية ب لعيو4 بت ر خ)

2021)تحت رقم)2021/865
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 SALEA DEVELOPPEMENT

IMMOBILER
SARL 

ICE 002707174000070

تأسيس بركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)

بركة) تأسيس  تم  (2021 م رس) (9

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص)

الت لية):)

 SALEA (: التسمية) (-

 DEVELOPPEMENT IMMOBILER

.»(Sarl

الط بق) (4 رقم) (: -املقر االجتم عي)

حدائق رك دير بنسرك و) (12 عم رة) (2

اك دير.

-الهدف):)منعش عق ري.
 100.000 (: -الررسم ل االجتم عي)

درهم.
-التسيير):)الحسي4 سيدي عي�سى.

-املدة):)99)سنة.
-السنة امل لية):)ف تح ين ير حتى31 

ديسمبر.
ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 
 98818 رقم) تحت  ب ك دير  التج ري 
رقم السج7) (2021 م رس) (22 بت ر خ)

التج ري)46689.
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ديوا4 األست ذ حمداوة رمي4)
موثق)

ب رع الجنرال الكت ني عم رة نوصيري رقم)8 
الط بق الث ني رك دير

)رم م مقر واليةرك دير))
)اله تف):)00-03-38-28-05/ -05-28-38-02

05-28-38-01-00/ 00
الف كس):)00-03-38-28-05

» RGUI FOOD« شركة
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  100.000 درهم الك ئن
 AM مقره  االجتم عي بمتجر رقم

03، بلوك A، تكنوبول 1، حي فونتي 
بقعة رقم I18، مق طعة بنسرك و، 

مدينة رك دير
تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس

في مؤرخ  رسمي  عقد   بمقت�سى 
قرر السيد الحي 4 (،2021 م رس) (3 
الرحم 4) عشد  اركي  والسيد  جم ل 
 RGUI« املسم ة) الشركة  تأسيس 
مسؤولية) ذات  بركة  (»FOOD
األس �سي) ق نونه   ووضع  محدودة 

ب ملواصف ت الت لية):)
:)بركة ذات مسؤولية) التسمية) (

.»RGUI FOOD(«(محدودة
الغرض االجتم عي):)

-)مقهى سن ك.
-)ق عة ب ي.

تحضير) املط عم بجميع انواعه ،) (-
 جميع االطش ق،)السندويش ت،)الشورغر،
الشط ط  املقلية،) الشيتزا،) السلط ت،)
عي4) في  الشيع  الحلو  ت،) الفط ئر،)
للخ رج،) الطلش ت  تسليم  او  املك 4 

التوصي7 للمن زل.
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-)بيع الحلو  ت واملثلج ت

 -)بيع املشروب ت الس خنة واملشروب ت
 غير الكحولية وفق التشريع ت الج ري

به  العم7.)

-)بيع املعجن ت.

-)خدم ت تمو ن الحفالت.)

 AM متجر رقم) (: املقر االجتم عي)

1،)حي فونتي) A،)تكنوبول) بلوك) (،03

بنسرك و،) مق طعة  (،I18 رقم) بقعة 

مدينة رك دير.

املدة االجتم عية):))99)سنة ابتداء)

من ت ر خ تسجي7 الشركة في السج7)

التج ري.

يتكو4 من) (: الررسم ل االجتم عي)

درهم) رلف  م ئة  دراهم)) (100.000(

 1.000( حصة) رلف  إلى  مقسمة 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة))

الواحدة تم االكتت ب بشأنه  لف ئدة)

 (500( بنسشة) الحي 4 جم ل  السيد 

الرحم 4،) عشد  اركي  ولسيد  حصة،)

بنسشة))500))حصة.

الشركة) ستسير  (: الشركة) تسيير 

جم ل) الحي 4  السيد  طرف  من 

والسيد اركي عشد الرحم 4 وذلك ملدة)

فص عًدا،) اآل4  ومن  محدودة،) غير 

صحيح) بشك7  الشركة  ستلتزم 

الحي 4) للسيد  املشترك  ب لتوقيع 

جم ل والسيد اركي عشد الرحم 4.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

بأك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (18 بت ر خ)

98754)السج7 التج ري رقم46615.
للخالصة والشي 4

األست ذ حمداوة رمي4

)موثق
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 PORTE SAHARA AGRI
SARL

إنشـــ ء بركـــــة
بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس بركة) (2021 فبراير) (15  

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية):)

 PORTE SAHARA (: التسمية)
.AGRI  SARL

املقر االجتم عي)):)رقم)11)بلوك ب)
حي ب ب الصحراء)كلميم.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.
الهدف):))مق ول في الزرع رو صي نة)
والطرق، والحدائق  ررضية   قطع 

وم  إلى ذلك.
الشرك ء):

املزداد) مراد  ربوعم ر  السيد  (-
1985)بآس  الزاك،) بت ر خ ف تح ين ير)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

رقم)JZ2 )500)حصة).
املزداد) رحمد  عس ل  السيد  (-
بت ر خ)10)نوفمبر)1996)بآس  الزاك،)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

رقم)JZ6259 )500)حصة).
تبتدئ من ف تح) (: ( السنة امل لية)
ك7) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ين ير 

سنة.
:)تسير الشركة ح لي  من) التسيير)
والسيد) مراد  ربوعم ر  السيد  طرف 

عس ل رحمد ملدة غير محددة.
ب ملحكمة) تم  (: التج ري) السج7 
م رس) (10 بت ر خ) بكلميم  االبتدائية 

2021)تحت رقم)3363.
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»PLASTIMARC« شركة
ش.م.م

ررسم له  100.000 درهم
مقره  االجتم عي : مح7 رقم 85 

بلوك ب حي القدس اك دير
تأسيس بركة

محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1
تم تأسيس) (2021 فبراير) (11 بت ر خ)
ذات) املسؤولية  محدودة  بركة 

املميزات الت لية):)
 PLASTIMARC«(التسمية):)بركة

ش.م.م.)
الهد ف):)ابغ ل الشن ء.

 85 رقم) مح7  (: االجتم عي) املقر 
بلوك ب حي القدس اك دير.)

-)ررس امل ل االجتم عي):)100.000 

درهم مجزر إلى)1.000)حصة من فئة)

درهم) (100.000 درهم للحصة) (100

 100 1.000)حصة من فئة) مجزر إلى)

درهم للحصة.

زدا) زهير  السيد  (: ك لت لي) موزعة 

500)حصة والسيد ربيد موس  ميح)

500)حصة.

زهير) السيد  تعيي4  (: التسيير) (-
زدا والسيد ربيد موس  ميح مسيرا)

للشركة ملدة سنة ق بلة للتجديد.)

-)السنة االجتم عية):)تبتدر السنة)

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من ك7 سنة.

لهذا) الق نوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضشط  بكت بة  العقد 

املحكمة التج ر ة ب ك دير تحت رقم)
التج ري) والسج7  (98713/2021

رقم)46563.
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OUMNIA IT SYS
تأسيس بركة

I)-)بن ء)على عقد عرفي حرر بأك دير)

وضع) تم  (،2021 م رس) (5 بت ر خ)

القواني4 األس سية لشركة محدودة)

املسؤولية وذات الخص ئص الت لية):)

.»OUMNIA IT SYS(«(:(التسمية(-

-)الهدف):)

 تطو ر وتسو ق تطشيق ت مؤتمرات

الفيديو.

تطو ر تطشيق ت خ صة ب لصن عة.

الكمشيوتر،) وبرامج  رجهزة  بيع 

الخدم ت والتدر ب في مج ل تكنولوجي )

املعدات واألث ث واللوازم) املعلومي ت،)

املكتبية واملعلوم تية...
-)املقر االجتم عي):)رقم)160)ب رع)

الخوارزمي،)حي املسيرة اك دير.

في) حدد  (: الررسم ل االجتم عي) (-

إلى) مقسم  درهم،) (100.000 مشلغ)

1000)حصة اجتم عية ب)100)درهم)

للحصة وموزع على الشك7 الت لي):)

الحسن) لشصير  بن   السيد 

50.000)درهم.

الرقيق) خديجة   السيدة 

50.000)درهم.

من) الشركة  ستسير  (: التسيير) (-

طرف السيد بن لشصير الحسن ملدة)

غير محدودة.

-)تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة) (II

التج ر ة بأك دير يوم)16)م رس)2021 

تحت عدد)98740. 

ب لسج7) مسجلة  الشركة  (- (III

التج ري تحت عدد)46591.
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ORISUD TRAVAUX 
بركة محدودة املسؤولية الشر ك 

الوحيد
ررسم له  : 1.000.000 درهم

مقره  االجتم عي : عم رة ج 172 

الط بق الرابع رقم 52 حي الهدى 

رك دير

إنش ء بركة
بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع) تم  بأك دير  (2021 م رس) (02

محدودة) لشركة  األس �سي  الق نو4 

ذات) الوحيد  الشر ك  املسؤولية 

املميزات الت لية):)

.ORISUD TRAVAUX(:(االسم(

)هدف الشركة):)

املختلفة) األبغ ل  جميع  (-

واملتعلقة ب لشن ء)والتجهيز.

-)صن عة وبيع جميع رنواع مواد) (

وردوات الشن ء.

)مقر الشركة عم رة ج)172)الط بق)

الرابع رقم)52)حي الهدى رك دير.)

املدة):)محدودة في)99)سنة.

 1.000.000 في) محدد  الراسم ل 

حصة من) (10000 درهم مقسم الى)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة وقد)

الررسم ل) من  األول  ربع  تحر ر  تم 

ريت) للسيد  كله   اكتت به   تم  الذي 

املقدم محمد.)

ريت) السيد  تعيي4  تم  (: التسيير)

املقدم محمد كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.



7133 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

لتكو ن) (5% اقتط ع) يتم  االرب ح 

عليه) املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نوني .)

بكت بة) الق نوني  االيداع  تم 

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

2021)تحت) 18)م رس) ب ك دير بت ر خ)
رقم)98783.
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 SOCIETE  SÉRIGRAPHIE

 SUD
S.A.R.L AU

تــــأسيس بركـــــة
 21 بت ر خ) عرفي  عقد  بموجب 

تم تأسيس بركة ذات) (2021 م رس)

املميزات الت لية):)

 SOCIETE(Sérigraphie(:(التسمية

.Sud S.A.R.L AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.)

الشطر) ربيد  موالي  حي  (: املقر)

الث ني بلوك د رقم)29)العيو4)-املغرب)

ربغ ل) (: االجتم عية) النش ط ت 

الطش عة واإلبه ر...
قسم) درهم  (100.000 (: ررسم ل)

لك7) درهم  (100 حصة،) (1000 إلى)

واحدة.

السيد) إلى  يعهد  (: التسيير)

اسم عي7 اليزيدي.

ب ملحكمة) تم  الق نوني  اإليداع 

م رس) (22 االبتدائية ب لعيو4 بت ر خ)

2021)تحت رقم)2021/873.
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 Société SELIA
بركة محدودة املسؤولية
ررسم له  100.000 درهم

املقر االجتم عي : بحي اإلن رة روالد 

برحي7 إقليم ت رودانت

بت ر خ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
الق نو4) وضع  تم  (2021 فبراير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة))SELIA))ب ملميزات الت لية):)

1)-)الشرك ء):)
ب و4،) اله دي ايت  السيد عشد  (-
سبتمبر) (13 سنة) مزداد  مغربي،)
التعر ف) لشط قة  الح م7  (،1980
الس كن) (JC317143 رقم) الوطنية 
برحي7) روالد  حس ين  سيدي  بزنقة 

عم لة ت رودانت.
السيد عشد الحفيض الغف ري،) (-
مغربي،)مزداد سنة)30)ربر 7)1978،)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
بزنقة) الس كن  (JC174089 رقم)
مراكش روالد برحي7 إقليم ت رودانت.
الشركة) تتخذ  (: املوضوع) (- (2

كموضوع له  اآلتي):)
-)ربغ ل الكهرب ء.)
-)ربغ ل السش كة.

-)ربغ ل ع مة.
3)-)التسمية):)

.SELIA(«(S.A.R.L(«(بركة.ذ.)م.م(-
بحي اإلن رة) (: املقر االجتم عي) (- (4

روالد برحي7 عم لة ت رودانت.
تسعة وتسعو4 سنة) (: املدة) (- (5
من ت ر خ تسجي7 الشركة في) ابتداء)

السج7 التج ري.
حدد) (: الشركة) ررسم ل  (- (6
درهم) (100.000 ررسم ل الشركة ب)
مقسمة إلى)1000حصة من فئة)100 

درهم موزعة ك لت لي):)
-)عشد اله دي ايت ب و4)500حصة)

اجتم عية
 500 ( الغف ري) الحفيض  عشد  (-

حصة اجتم عية.
-)املجموع)1000)حصة اجتم عية.
السيد عشد اله دي) (: التسيير) (- (7
للشركة.) مسير  عي4  ب و4  ايت 
اله دي) عشد  من  ك7  يلزم  والتوقيع 
ايت ب و4 او عشد الحفيض الغف ري)

ملدة غير محددة.
 - 8

9)-)السنة االجتم عية):)تبتدئ من)
ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة.
األرب ح) توزع  (: األرب ح) (- (10
امل ئة) في  (5 خصم) بعد  الص فية 
الشرك ء) على  الق نوني  لالحتي ط 
تنق7) رو  الشركة  في  حسب حصتهم 

من جديد إلى السنة املوالية.

11)-)اإليداع الق نوني):)تم اإليداع)

لدى) الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية بت رودانت بت ر خ)

السج7) رقم  تحث  فبراير2021) (24

التج ري)7513.
مقتطف من رج7 اإلبه ر

229 P

SARABI
 SARL

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة

م رس) (9 في) املؤرخ  للعقد  طشق  

تم تأسيس بركة املسؤولية) (2021

محدودة ب لخص ئص الت لية):)

.SARABI Sarl(:(االسم

الهدف):

 LOCATION D’ENGINS ET  

 MATERIELS DE BTP /TRAVAUX

.DE BTP/ IMPORT EXPORT

 100.000 (: املجموعة) ررسم ل 

)م ئة الف))درهم.

التسيير):)الشومي املصطفى.

املقر االجتم عي):)رقم)3)مكرر بلوك)

03)زنقة)12)حي اس يس تكو ن اك دير

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) الق نوني  اإليداع  تم 

ب لسج7 التج ري ب ملحكمة التج ر ة)

 17 بت ر خ) (98749 اك دير تحت رقم)

م رس)2021.

230 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(social(:(N°704،(LOT(MESUGINA،

DRARGA،(AGADIR

Tél :  06-62-64-12-88

E-mail(:(Idjamaa.conseils@gmail.com

 SYLIA GARDEN
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

2020)والدي) 28)ديسمبر) املنعقد في)

ذات) بركة  تأسيس  بموجشه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي):)

 SYLIA (: التج ري) االسم 

.GARDEN

مسؤولية) ذات  بركة  (: الصفة)

محدودة.

الررسم ل):)100.000)درهم.

حيث يتوفر):)

السيد محمد السعيد فياللي على)

1000)حصة.

الهدف):)مستنشت.

العنوا4):)رقم)26)مح7 رقم)1)حي)

بيزوم 4 اغروض بنسرك و رك دير.

ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 

ين ير إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

تسير من طرف السيد) (: التسيير)

محمد السعيد فياللي.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 2021 م رس) (12 التج ر ة بأك ديرفي)

تحت الرقم الترتيبي98695.

231 P

 VILLA LA VUE 
بركة ذات املسؤولية املحدودة)

تأسيــس بركة
I)-)بمقت�سى عقد عرفي بت ر خ)24 

بركة) تأسيس  تم  (،2021 ديسمبر)

ذات املسؤولية املحدودة خص ئصه )

ك لت لــي):)

.VILLA LA VUE((:(التسمية

الهدف االجتم عي):)اإلرب د وتسيير)

العق رات املختلفة.

تس لو ن) حي  (: االجتم عي) املقر  (-

تمراغت جم عة رور ر اك ديـــــر.

-)املدة)99)سنة.)

درهم) (100.000 (: الررسم ل) (-

حصة اجتم عية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)

منتسشة للشرك ء)ك لت لي):

 السيد بييرس برونو فرونسوا ج.):

900)حصة اجتم عية،

100)حصة) (: السيدة حليمة بهي)

اجتم عية.
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يعهد بتسيير الشركة) (: التسيير) (-

إلى السيد بييرس برونو فرونسوا ج)

غيرثالت) ملدة  بهي  حليمة  والسيدة 

رم  التوقيع فينسب للسيد) سنوات،)

بييرس برونو فرونسوا ج رو السيدة)

حليمة بهي.)غير ر4 العملي ت الشنكية)

بييرس) السيد  إختص ص  من  فهي 

برونو فرونسوا ج لوحده.

II)-)وقد تم اإليداع الق نوني بكت بة)

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

بأك ديــر بت ر خ)17)م رس)2021)تحت)

رقم)98770.
للخالصة والشي 4

عن املسير

232 P

STE VEGGIE GLOBE
SARL AU

تأسيس بركة محدودة املسؤولية
ICE 00277692000005

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)

تأسيس بركة) تم  (2021 م رس) (08

محدودة املسؤولية ذو بر ك وحيد)

ذات الخص ئص الت لية):)

  STE VEGGIE GLOBE (: التسمية)

.Sarl Au

 4 رقم) مكتب  (: االجتم عي) املقر 

ب رع) (1 بلوك) (94 رقم) (1 الط بق)

ايت) (1 توهمو) حي  الث ني  الحسن 

ملول.

الهدف):)استيراد وتصدير الفواكه)

والخضر.)

 100.000 (: االجتم عي) الررسم ل 

درهم.

-)التسيير):)خ لد الشن ق.

-)املدة):)99)سنة.

-)السنة امل لية):)ف تح ين ير حتى31 

ديسمبر.

ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 

 706 رقم) تحت  ب نزك 4  التج ري 

رقم السج7) (2021 م رس) (22 بت ر خ)

التج ري)22787.

233 P

 Sté TRANSPORT WAIZA
SARL AU

محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

تأسيس) تم  (2021 م رس) (9 بت ر خ)

املميزات) املسؤولية  محدودة  بركة 

الت لية):)

 TRANSPORT(التسمية):)بركة(-

WAIZA)ش.م.م ذات بر ك وحيد.)

-)الهدف):)نق7 االشخ ص لحس ب)

الغير-)النق7 السي حي.

دواردار) (: االجتم عي) املقر  (-

بوبكرالدراركة اك دير.)

-)املدة):)99)سنة.

-)ررس امل ل االجتم عي):)100.000 

1000حصة من فئة) درهم مجزر إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.

-)التسيير):)محمد املومني.

تبتدئ) (: االجتم عية) السنة  (-

ين ير) ف تح  من  االجتم عية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبر من ك7 سنة.

لهذا) الق نوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضشط  بكت بة  املحضر 

تحت) ب ك دير  التج ر ة  املحكمة 

رقم) التج ري  والسج7  (98817 رقم)

46687)بت ر خ)22)م رس)2021)م.
من اج7 النسخة والشي 4

234 P

 STE TRANS MORGANITE 
SARL 

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة) تأسست  (2021 فبراير) (10

محدودية املسؤولية ذات الخص ئص)

الت لية):)

 STE TRANS (: التسمية) (-

.MORGANITE SARL AU

-)ررسم له ):)100.000)درهم.

حي تيهوار ن) (: مقره  االجتم عي) (-

ادا) رك دير  رور ر  القرو ة  الجم عة 

اوتن 4.

-)الهدف االجتم عي):)نق7 الشض ئع)

غير) األمتعة  نق7  (- الغير) لحس ب 

املصحوبة)-)تسو ق منتج ت الحرف

(- والتصدير) االستيراد  (- اليدو ة) (

-)األعم ل امليك نيكية الع مة) التج رة)

رعم ل هي ك7 السي رات) (- للسي رات)

وإصالح) سي رات  وكهرب ئي  وده نه  

واإللكترونية) الكهرب ئية  األنظمة 

للمركش ت.

السيد لومي) (: اإلدارة والتسيير) (-

التعر ف) لشط قة  الح م7  ابراهيم 

.JA100748(الوطنية رقم

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع  (-

الق نوني ب ملحكمة التج ر ة ب ك دير يوم)

،98714 تحت رقم) (2021 م رس) (12 

السج7 التج ري رقم)46565.

235 P

 TEAM LEADERS

 CONSULTING

 SARL

 ش.م.م

ررسم له  : 15.000 درهم

املقر االجتم عي إق مة ريت عشد 

املومن، عم رة رقم 3 س الشقة 3، 

الدبيرة، انزك 4

ICE : 002772454000097

بركة ذات مسؤولية محدودة)

تأسيس بركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

تم خلق) ( (،2021 م رس) (8 بأك دير في)

نظ م تأسيس الشركة ذات املميزات)

الت لية):

مسؤولية) ذات  بركة  ( الشك7):)

محدودة

 TEAM ( بركة) ( (: التسمية)

.LEADERS CONSULTING SARL

))):))مركز إتص ل. الهدف)

:))إق مة ريت عشد) املقر االجتم عي)

(،3 س الشقة) (3 عم رة رقم) املومن،)

الدبيرة،)انزك 4.

مدة) حددت  (: املدة االجتم عية)

الشركة في)99)سنة.

الحسن،) بوكر  السيد  التسيير:)
الح ص7 على الشط قة الوطنية رقم
JB323752))،واملقيم إق مة ريت عشد)
الشقة،) س  (3 رقم) عم رة  املومن،)
الوحيد) املسير  (، انزك 4.) الدبيرة،)

للشركة ملدة غير محدودة.
مع ذلك،)ستلتزم الشركة بتوقيع)

السيد الحسن بوكر).)
ررسم ل) حدد  ( الشركة:) ررسم ل 
مجزرة) درهم  (15.000 في) الشركة 
درهم) (100 150)حصة من فئة) على)
للحصة الواحدة موزعة على الشك7)

الت لي:
 100 (.... الحسن) بوكر  ( السيد)

حصة ري)10.000)درهم.)
 50 ( (.... محمد) العمري  السيد 

حصة ري)5000)د رهم.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 4)
رقم) تحت  (،2021 م رس) (19 بت ر خ)

.704
236 P

 STE TAZI CONSTRUCTION
   COMPANY

S.A.R.L D’AU
 24 بت ر خ) عرفي  عقد  بموجب 
ذات) بركة  تأسيس  (،2021 فبراير)
املسؤولية املحدودة و مميزاته  ك لت لي:))
كونستركسيو4) ت زي  (: ( التسمية)

كومش ني))ش.م.م).
الهدف):)التج رة)؛رعم ل مختلفة

السفلي)) الط بق  االجتم عي:) املقر 
عم رة)C241))الوف ق بنسرك و))رك دير.)
درهم) (100.000 (: الررسم ل)
 100 1.000)حصة بقيمة) مقسم إلى)
بن) ،السيد  الواحدة) للحصة  درهم 
رعم رة محمد))1000))))حصة.)))))))))))

:تسير الشركة ح لي  من) التسيير)
طرف السيد بن رعم رة محمد.))

رإليداع) تم  التج ري:) السج7  (
رك دير) التج ر ة  ( ب ملحكمة) الق نوني 
م رس) (17 بت ر خ) (98744 رقم) ( تحت)

.2021
237 P
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STE TAFRAOUT FRIK
 SARL 

بركة ذات مسؤولية محدودة
ICE: 002760983000093

ت سيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)
تأسيس بركة) تم  (،2021 م رس) (4
محدودة املسؤولية ذات الخص ئص)

الت لية):)
   STE TAFROUT FRIK (: التسمية)

 Sa.rl
تجزئة) (4 رقم) االجتم عي:) املقر 
خلوق الحسي4 طر ق ت رودانت ايت)

ملول).
لحس ب) الشض ئع  نق7  الهدف:)

الغير.
 100.000 (: االجتم عي) الررسم ل 

درهم.
التسيير):)عشد العز ز احش بو).

املدة:)99)سنة.
السنة امل لية):))ف تح ين ير حتى31 

دجنبر).
ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 
  607 رقم) تحت  ب نزك 4  التج ري 
بت ر خ)10)م رس)2021،))رقم السج7)

التج ري)22681.
238 P

 CABINET
SABCONSULTING

 STE PROJOY
SARL

ب املؤرخ  العرفي  للعقد   طشق  
 19)فبراير)2021)تقرر ت سيس بركة)

ذات املواصف ت الت لية):
.STE PROJOY(:(التسمية

محدودة) بركة  (: الشك7)
املسؤولية.

 C/O RUE (: االجتم عي) املقر 
 MARRAKECH( BLOC( 11( N°16

.3EME ETAGE AGADIR
راسم ل):)100.000)درهم.

املسير):)ز نب نعيمي.
من ف تح ين ير الى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 

ب ك دير) التج ر ة  للمحكمة  الضشط 

بت ر خ)19)م رس)2021،)رقم)98798.

239 P

STE OPEN’DELICES
بركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس بركة
 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

ب ك دير،)تمت صي غة) (،2021 فبراير)

ذات) للشركة  االس �سي  الق نو4 

ب لخص ئص) املحدودة،) املسؤولية 

الت لية):

اسم) تحم7  بركة  (: التسمية)

ذات) بركة  (،OPEN’DELICES

املسؤولية املحدودة.

الغرض االجتم عي):)رنشطة تقديم)

املشروب ت،)مقهى،)مطعم،)ب ر،)بيتزا.

املقر االجتم عي):)فندق اطالنطيك)

ب الص املنطقة السي حية رك دير.

99)سنة ابتداء) :)محددة في) املدة)

من يوم ت سيسه  النه ئي.

مشلغ) في  محدد  (: الراسم ل)

 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتم عية  حصة 

ومحررة) مكتتشة  الواحدة  للحصة 

كله  ومقسمة ك لت لي):

السيد موالي سليم 4 الشرق وي)

800)حصة.

 100 ب الص) رطالنتيك  بركة 

حصة.

بركة صوطيم)100)حصة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد موالي سليم 4 الشرق وي ملدة)

3)سنوات.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) بأك دير  التج ر ة 

2021ـ)تحت رقم)98780.

السج7) في  سجلت  الشركة 
(،2021 18)م رس) التج ري ب ك دير في)

تحت رقم)46645.
مقتطف مخصص لالبه ر

املسير

240 P

STE S.T.H.D. TRANS
SARL

راسم له  : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي : رقم 106 ب رع 
موالي يوسف حي السع دة العيو4

ت سيس بركة
 22 بت ر خ) عرفي  عقد  بموجب 
فبراير)2021،)وضع النظ م االس �سي)
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخص ئص الت لية):
مسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)

محدودة.
س.ت.ش.د) بركة  (: التسمية)

ترنس بركة محدودة املسؤولية.
الهدف االجتم عي):)بركة س.)ت.)

د ترنس.
الغير،) لحس ب  املستخدمي  نق7 

النق7 البري للرك ب االخر ن.
106)ب رع) )رقم) (: املقر االجتم عي)

موالي يوسف حي السع دة العيو4.
املدة):)99)سنة.

من ف تح ين ير الى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة.

راسم ل):)100.000)درهم.
الشركة وملدة غير) يسير  (: املسير)

محدودة السيد علي الن جم حن 4.
كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 
الضشط للمحكمة االبتدائية ب لعيو4))
رقم) تحت  (،2021 م رس) (16 بت ر خ)

.799/21
للخالصة والشي 4

241 P

STE SERYAM TRANS
بركة اذت مسؤولية محدودة

ذات بر ك وحيد
بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ت سست الشركة) (،2021 فبراير) (10  

طشق  للقواني4 املعمول به .

 STE SERYAM (: التج ري) االسم 

.TRANS

والدولي) الوطني  النق7  (: الهدف)

للسلع والشض ئع.

الشك7 الق نوني):)بركة محدودة)

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد.

املدة):)99)سنة.

الررسم ل):)100.000)درهم.

عم رة) (6 رقم) (: االجتم عي) املقر 

كونكورد زنقة املعرض اك دير.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير الى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

الشر ك الوحيد):)الحسن سفري.

تم االيداع الق نوني لك7 الوث ئق)

بكت بة) الشركة  بتأسيس  املتعلقة 

ب ك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

تحت رقم) (،2021 ركتوبر) (17 بت ر خ)

.98769

السج7 التج ري رقم):)46631.

242 P

FAB COMPTA

 Travaux(de(comptabilité(et(Contrôle(de

gestion

 Déclarations(fiscales

(… TVA , IS, IR (

 Création(et(Modification(des(Sociétés,

Coopératives, Associations

 Traitement des salaires

(…Gestion de paie, CNSS(

 Ste AZROU AZGAGH  SARL

  AU
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس بركة
يوم) املؤرخ  العرفي  للعقد  طشق  

بركة) تأسيس  تم  (22/12/2020

  Ste AZROU AZGAGH(:(تحت اسم

SARL AU))تحم7 املواصف ت الت لية:

ابغ ل في  مق ول  (:  األهداف)

)الشن ء).

ررسم ل الشركة:))100.000)درهم)

في ملك السيد):)الحسن اليعقوبي.

املقر االجتم عي:)حي الدرب الجديد)

بلدية وب بو ة اولوز))ت رودانت.
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اإليداع) تم  الق نوني:) اإليداع 

الضشط) بكت بة  للشركة  الق نوني 

بت رودانت) االبتدائية  ب ملحكمة 

 2021 26)ين ير) 53)بت ر خ) تحت رقم)

لنفس) التج ري  ب لسج7  وسجلت 

وبنفس الت ر خ تحت رقم) ( املحكمة)

.7365
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شركة أيبرو لالتصاالت

 STE AYPRO 

COMMUNICATION

SARL

 بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ب لشر ك الوحيد

ررس م له  :  100.000 درهم

املقر االجتم عي: مكتب رقم 4 

الط بق الث ني عم رة رقم 7 حدائق 

رمز 7 بنسرك و رݣ دير

 تأسيس بركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)

25)فبراير2021م،)تم إحداث الق نو4)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب لشر ك الوحيد من طرف)

املوقع للعقد،)خص ئصه  ك لت لي:

ريبرو) بركة  (: التسمية)

 STE AYPRO ( ش.م.م) لالتص آلت 

.COMMUNICATION SARL A.U

 4 رقم) مكتب  (: االجتم عي) املقر 

حدائق) (7 الث ني عم رة رقم) الط بق 

رمز 7 بنسرك ورك دير.

وك لة) االجتم عي:) الهدف 

 AGENCE((((((((((((((((((((((((.االتص الت واإلبه ر

 DE COMMUNICATION ET DE

 .PUBLICITE

في:) حدد  الشركة  م ل  ررس 

رلف) إلى  مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكه  ك ملة السيد))الروك)

ريوب).

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)دجنبر.

الروك) السيد  عي4  (: التسيير)

ريوب؛)الح م7 لشط قة التعر ف رقم)

للشركة) مسيرا وحيدا  ؛) (J  517033

ملدة غير محدودة.

لدى) الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

بت ر خ) بأڭ دير  التج ر ة  املحكمة 

(، (98826 تحت رقم:) (2021/03/23

السج7 التج ري:)46703.
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 STE AMIMO FOR SERVICES
SARL AU

تأسيس بركة
 15 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م رس)2021،)تم تأسيس بركة ذات)

بر ك) دات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد خص ئصه  ك لت لي):

التسمية):))رميمو فور سرفيس.

)الهدف):)تحو 7 األموال واملنتج ت)

امل لية األخرى.

خدم ت رخرى.

بنعنفر) حي  (: االجتم عي) املقر 

القليعة ايت ملول.

املدة:)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

1000)حصة اجتم عية) مقسمة على)

من فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)

للشر ك الوحيد:

)السيد العرفي عشد الكر م.

التسيير:)يتعهد بتسيير الشركة إلى)

السيد العرفي عشد الكر م ملدة غير)

محددة،)رم  التوقيع فينسب له.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

((،2021 م رس) (23 بت ر خ) ب نزك 4 

التج ري) والسج7  (،713 رقم) تحت 

رقم)22797.
)للخالصة و الشي 4

)))عن املسير
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 STE AMADLE 

 DISTRIBUTION
SARL AU

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة) تأسست  (،2021 فبراير) (18

محدودية املسؤولية ذات الخص ئص)

الت لية):

 STE. AMADLE (: التسمية)

.DISTRIBUTION  SARL AU
)ررسم له :))000 100))درهم.

بلوك)) (15 زنقة) مقره  االجتم عي:)
D)رقم)116حي املستشفى ايت ملول.

توزيع جميع) ( الهدف االجتم عي:)

بنكه ت) املتنوعة  الحلوة  املنتج ت 

متعددة وبأبك ل متعددة،))التصدير)

واالستيراد،)التج رة)

السيد بوسعيد) اإلدارة والتسيير:)

التعر ف) لشط قة  الح م7  هللا  عشد 

 . JC284637(الوطنية رقم

اإليداع) تم  الق نوني:) اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 4)

يوم)9)م رس)2021،)تحت رقم)602،)

السج7 التج ري رقم)22673.
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AIME SOLUTIONS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  : 30.000 درهم

مقره  االجتم عي :  رقم  14 ب رع 

918 حي السالم  رك دير

RC:  46627

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأك دير)

تأسيس) ثم  (2021 م رس) (08 في)

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخص ئص اآلتية.

.AIME SOLUTIONS((:التسمية

 Entrepreneur (: الهدف)

 de  services d’informations

. commerciales
ب رع) (14 رقم) (: االجتم عي) املقر 

918)حي السالم))رك دير.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.)

30.000)درهم مقسم) (: الررسم ل)

إلى)300)حصة من فئة)100)درهم.)

السنة االجتم عية):)تبتدئ من)01 

ين ير إلى)31)دجنبر من ك7 سنة).

بمقت�سى الفص7)15)من الق نو4)

السيدة) تعيي4  تم  للشركة  األس �سي 

عشد الحفيظ نسيشة كمسيرة للشركة)

ملدة غير محدودة.

التسجي7) و  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لسج7 التج ري ب ملحكمة التج ر ة)

تحت) (2021 م رس) (17 يوم) بأك دير 

عدد)98764.
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 STE  AGADIR ESPACE

BUREAU

SARL

مقره  االجتم عي: متجر رقم 01 

مسجد اه7 سوس تيليال تيكو ن 

اك دير

تأسيس بركة
الشرك ء) قرار  محضر  بـمقت�سى 

2021،)تم) 20)ين ير) ( بـتـ ر ـخ) ( املنعقد)

االتف ق على م  يلي):

اك دير اسش س) (« التسمية:)بركة)

(((»AGADIR ESPACE BUREAU بيرو)

ش.م.م.)

ت جر تجهيزات املكتبية،)) ( الهدف:)

ت جر العق قير واعم ل مختلفة.

 01 رقم) متجر  (: االجتم عي) املقر 

تيكو ن) تيليال  سوس  اه7  مسجد 

اك دير.

السيد))) الشركة  يسير  التسيير:)

الخلي7 بومزكيدة))ملدة غير محدودة.

وتم اإليداع الق نوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضشط  بكت بة 

م رس) (11 بت ر خ) الك دير،) التج ر ة 

2021،)تحت رقم)98690،))والسج7)

التج ري رقم46541.
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Fidusco oufaski

Cabinet de comptabilite et gestion

des enterprise 

 Tel  : 0528772248

Av(mly(rachid(n128(guelmim

STE  AGABEST NEGOS
SARL

ت سيس بركة
((،2020 ديسمبر) ف تح  بت ر خ  ( (

املسؤولية) محدودة  بركة  تأسيس 

ذات املميزات الت لية:

التسمية):)اك بيست نيكوس).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

االم7) تجزئة  املقر االجتم عي):)

الشطر الث ني))رقم)264)ب لعيو4.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

ابغ ل) ابغ ل مختلفة،) (: الهدف)

الشن ء)ومف وض تج ري.

الشرك ء):)

السيد بوبكرايت بيه املزداد بت ر خ)

1980/06/20)بتغيرت سيدي ايفني،)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

بحي) والس كن  ( (JA85030 رقم)

االدارسة)2)ب رع تيرت كلميم.

املزداد) بيه  ايت  ح فظ  السيد 

بتغيرت سيدي) (1985/03/18 بت ر خ)

التعر ف) لشط قة  الح م7  ( ايفني)

والس كن) (JA112036 رقم) الوطنية 
زنقة عثم 4 بن) (52 رقم) ( برقم تكنى)

عف 4 حي ابن ربد كلميم.

تبتدئ من ف تح) (: ( السنة امل لية)

ين ير و تنتهي في)31)دجنبر من ك7 سنة.

:)تسير الشركة ح لي  من)) التسيير)

املزداد) بيه  بوبكرايت  السيد  طرف 

بت ر خ)))1980/06/20))بتغيرت سيدي)

التعر ف) لشط قة  الح م7  ايفني،)

والس كن) ( ( (JA85030 ( الوطنية رقم)

بحي االدارسة)2)ب رع تيرت كلميم.

ب ملحكمة)) تم  التج ري:) السج7  (

ين ير) (29 بت ر خ) العيو4  االبتدائية 

2021،))رقم34987.
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 STE ADASKO
 DISTRIBUTION

 SARL 
مقره  االجتم عي : الشقة رقم 216، 
الط بق الث ني،عم رة افرني ر  ض 

السالم اك دير
السج7 التج ري رقم :  46673

بت ر خ)17)فبراير)2021)ثم ت سيس)
بركة دات املسؤولية املحدودة).

اداسكو) ( بركة) (: التسمية)
ديستريبسيو4).)

دات) بركة  ( الق نوني:) الشك7 
املسؤولية املحدودة.

الهدف:))براء)وبيع جميع منتج ت)
الشق لة ب لجملة و ب لتقسيط.

املقر االجتم عي):)الشقة رقم)216،)
ر  ض)))))))))))))))))))))))) افرني  الث ني،عم رة  الط بق 

السالم اك دير.
راس امل ل:)حدد في مشلغ)300.000 
حصة))))))))))) (3000 الى) مقسمة  درهم 

بثمن)100)درهم للحصة في ملكية):
السيد الجير حميد:)1000)حصة
السيد الجير سعيد:)1000)حصة
السيد الجير محمد:)1000)حصة

التسيير:)عي4 السيد الجير سعيد)
والسيد الجير محمد مسيرا4 للشركة)

ملدة غيرمحدودة.
ت ر خ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)
تسجي7 الشركة في السج7 التج ري)

ين  ير) (01 السنة االجتم عية:)من)
الى)31)ديسمبر))من ك7 سنة.)

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  ثم 
الضشط ب ملحكمة التج ر ة ب ك دير

بت ر خ)19)م رس)2021،)تحت رقم)
.98802
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE A2 SHIPPING LINE
بمقت�سى الق نو4 األس �سي بت ر خ)
بركة) تأسيس  تم  (،18/02/2021
ب ملواصف ت) املسؤولية  محدودة 

الت لية):))))

 STE A2 SHIPPING((((:((التسمية

LINE.)بركة ر2)بيبنغ الين.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نق7) مفوض  (: الهدف)

(( الشض ئع.)

 11 رقم) مح7  (: االجتم عي) املقر 

عم رة)7)اق مة اليومن)217,)الدبيرة)

الجه دية انزك 4.)

99)سنة ابتدءا من ت ر خ) ( (: املدة)

التأسيس
ررسم له ):)100.000)درهم.

التسيير)):)السيد ر�سى لحلو.)

اإلمض ء):)للسيد احمد ابيض ر).

ب ملحكمة) تم  الق نوني  اإليداع 

م رس) (18 بت ر خ) إلنزك 4  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)677.  
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STE CDAN
ش.م.م

ررسم له  :  100.000 درهم

مقره  االجتم عي: مح7 رقم 218 
زنقة 450 حي املوظفي4 اك دير.

تأسيس بركة
بموجب عقد عرفي محرر بت ر خ)

تأسيس بركة) تم  (،2021 فبراير) (8

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية):

التسمية:)بركة)CDAN)ش.م.م.)

لحس ب) الشض ئع  :نق7  الهدف)

الغير.

 218 رقم) مح7  االجتم عي:) املقر 
زنقة)450)حي املوطفي4 اك دير.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 100.000 (: ررس امل ل االجتم عي)

درهم مجزر إلى)1.000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة).

موزعة ك لت لي:

 500 عدي) ايت  نعيمة  السيدة  (

حصة.

 500 الفهيم) فدوى  والسيدة  (

حصة.

نعيمة) السيدة  تعيي4  التسيير:)

ايت عدي و السيد ة فدوى الفهيم)

ق بلة) سنة  ملدة  للشركة  مسيرت  

للتجديد.)

السنة االجتم عية)):)تبتدئ السنة)

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

آخر دجنبر من ك7 سنة.

لهذا) الق نوني  اإليداع  وتم 

هيئة) لدى  الضشط  بكت بة  العقد 

املحكمة التج ر ة ب ك دير تحت رقم)
التج ري) والسج7  (98795/2021

رقم))46661.
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DECOUVERTES MARINE

ET PLANCHES
تــــأسيــــــس

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

إنج ز) تم  ب ك دير  (2021 م رس) (8

ذات) لشركة  االس �سي  الق نو4 

الوحيد) للشر ك  مسؤولية محدودة 

الخ صي ت الت لية):

التسمية) الشركة  تأخذ 

التسمية) الشركة  تأخذ  (: الت لية)

ورلواح) بحر ة  اكتش ف ت  (: الت لية)

 DECOUVERTES MARINE ET

.PLANCHES

الهدف):)االستكش ف ت الشحر ة)-)
رحالت الغطس.

صنع وبيع األلواح.
عم رة) (42 رقم) (: االجتم عي) املقر 

10)ر  ض تدارت رنزا اك دير.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة احتس ب  من ت ر خ تأسيسه )

النه ئي م  عدا الح7 قش7 اآلوا4.
ررس) حدد  (: الشركة) م ل  ررس 

درهم موزعة) (30.000 الشركة) م ل 

كم  يلي):)

درهم) (100 بمشلغ) حصة  (300

للحصة.)

الشر ك الوحيد):)

كورني7،) ف كنيرإريش  (: السيد)

املتحدة) ب لوالي ت  بفلور دا  املزداد 

رغسطس) (27 بت ر خ) األمر كية 

1982،)الح م7 لجواز السفر األمر كي)
لغ ية) الص لح  (580942189 رقم)

27)فبراير)2028.
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التسيير):)عي4 السيد):)ف كنيرإريش)
ملدة) للشركة  وحيدا  مسيرا  كورني7 

غير محدودة.
االيداع) تم  (: الق نوني) االيداع 
ب ك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الق نوني 
رقم) تحت  (2021 م رس) (23 يومه)

.46699
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COOL CENTRE  شركة
ش.م.م 

مقره  االجتم عي : رقم 103  بلوك 2 
ب رع املق ومة الحي الصن عي اك دير 

تأسيس بركة
الشر ك) قرار  محضر  بـمقت�سى 
املنعقد))بـتـ ر ـخ)22)فبراير)2021،)تم)

االتف ق على م  يلي):
س نتر«) »كول  بركة) (: التسمية)

COOL CENTRE))ش.م.م.
الهدف):)ص لو4 تجمي7.

بلوك) ( (103 :)رقم) املقر االجتم عي)
الصن عي) الحي  املق ومة  2)ب رع 

اك دير.
السيدة))) الشركة  يسير  (: التسيير)

برعوش نزهة))ملدة غير محدودة.
وتم اإليداع الق نوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضشط  بكت بة 
م رس) (12 بت ر خ) الك دير  التج ر ة 
  98703 رقم) تحت  تم  (،2021

والسج7 التج ري رقم46549.
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 COMAGES
SARL AU 

 تأسيس بركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ))
بركة) تأسيس  تم  (،2019 م ي) (08
محدودة املسؤولية ذات الخص ئص)

الت لية):)
.COMAGES Sarl AU(:(التسمية

املقر االجتم عي):)محطة الخدم ت)
طر ق تزنيت حي توهمو ايت ملول.

الهدف):)محطة الخدم ت.
 100000 (: االجتم عي) الررسم ل 

درهم.

التسيير):)خ لد الشن ق.

املدة):)99)سنة.

السنة امل لية):))ف تح ين ير حتى)31 

دجنبر.

ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 

  874 رقم) تحت  ب نزك 4  التج ري 

بت ر خ)12)م ي)2019.
رقم السج7 التج ري)18475
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 CODEBILITY
 SARL 

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة) تأسيس  تم  (،2021 2)فبراير)

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية:

.CODEBILITY  SARL(:(التسمية

املسيرة) حي  (: ( االجتم عي) ( املقر)

إقليم) بو زك ر4  بغداد  زنقة  انفكن 

كلميم.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100,00)درهم.

ومصمم) محل7  مبرمج،) (: الهدف)

معلوم تي.

متوكي7 هش م) السيد  (: الشرك ء)

ب) (1994 يونيو) (8 بت ر خ) املزداد 

لشط قة) الح م7  كلميم،) بو زاك ر4 

 JA164095 رقم) الوطنية  التعر ف 

400)حصة.

السيد بهوش فؤاد املزداد بت ر خ)

1997)بأس  الزاك،)الح م7) 15)ين ير)

رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

JA174400 300)حصة.

السيد األعرج محمد املزداد بت ر خ)

إيفني،) بسيدي  (1992 ديسمبر) (27

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
رقم)JA155833 300)حصة.

ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 

ين ير وتنتهي في)31)دجنبر من ك7 سنة.

:)تسير الشركة ح لي  من) التسيير)

طرف السيد متوكي7 هش م ملدة غير)

محددة.

ب ملحكمة) تم  (: السج7 التج ري)

فبراير) (24 بت ر خ) بكلميم  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)3325.
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 CENTRE PARK AIT

MELLOUL
SARL AU 

ICE : 002766608000023

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)

تأسيس بركة) تم  (،2021 م رس) (2

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص)

الت لية):)

 STE CENTRE PARK (: التسمية)

. AIT MELLOUL  Sarl AU

 1 بلوك) (94 :)رقم) املقر االجتم عي)

ب رع الحسن الث ني حي توهمو)1)ايت)

ملول.))

الهدف):)مطعم ومقهى).

 100000 (: اإلجتم عي) الررسم ل 

درهم.

التسيير):)خ لد الشن ق.

املدة):)99)سنة.

حتى) ين ير  ف تح  ( (: امل لية) السنة 

31)دجنبر).

ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 

 651 رقم) تحت  ب نزك 4  التج ري 

رقم السج7) (2021 م رس) (12 بت ر خ)

التج ري)22725.
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 CENT POUR CENT

 CROUSTI POULET

ORIGINAL
تـــأسـيــس

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021،)بأك دير تم تأسيس) 23)فبراير)

بشر ك) املسؤولية  محدودة  بركة 

واحد صف ته  كم  يلي):

 CENT POUR CENT (: التسمية)

.CROUSTI POULET ORIGINAL

رس س ) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):

املطعم.

الح ج) ب رع  (: االجتم عي) املقر 
مسعود الوفق وي عم رة)7)رقم)2)حي))

السالم اك دير

ت ر خ) من  ابتداء) سنة  (99: املدة)

التسجي7 ب لسج7 التج ري.

:حدد ررسم ل الشركة) الررسم ل)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)درهم للواحدة.

 :1000 بوتزوا) السيداسم عي7 

حصة.

التسيير):)السيداسم عي7 بوتزوا،)

الوث ئق) جميع  على  التوقيع  وكذلك 

غير) ملدة  وذلك  واالدار ة  الشنكية 

محدودة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ألك دير  التج ر ة 

ورقم) رقم98756) تحت  (،2021

السج7 التج ري)46619.
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 SOCIETE  DYNAMIC

 GENERAL TRAVAUX

D’AGADIR – DGTA
بركة محدودة املسؤولية 
ررسم له  : 100.000 درهم

بلوك 8 زنقة 1006 رقم 6

الحي املحمدي رك دير

تأسيس
بمقت�سى الق نو4 األس س املؤرخ)

تم) ب ك دير،) ( (2020 نونبر) (10 ب)

املسؤولية) محدودة  بركة  تأسيس 

صف ته  كم  يلي):)

 DYNAMIC (: التسمية)

 GENERAL TRAVAUX D’AGADIR

DGTA)–)):)ش.م.م.)

الهدف االجتم عي):))تهدف الشركة)

رس س  إلى):

واالبغ ل) الخدم ت  مق ولة 

التصدير) التج رة،) املختلفة،)

واالستيراد.))
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زنقة) (8 بلوك) (: االجتم عي) املقر 
1006)رقم)6)الحي املحمدي رك دير.

الررسم ل):))حدد ررسم ل الشركة)

 1000 100000)درهم مقسمة إلى) في)

للواحدة) درهم  (100 بقيمة) ( حصة)

موزعة على الشرك ء)ك لت لي):

مسلم رضوا4))340)حصة.

مسلم عشد هللا)330)حصة.

مسلم محمد330)حصة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجي7 ب لسج7 التج ري ب ستثن ء)

ح لة التمديد رو الفسخ املسشق.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31))دجنبر من ك7 سنة.)

مسلم) الس دة  عي4  (: التسيير)
مسيرين)) عشد هللا  مسلم  و  ( رضوا4)

للشركة))و دلك ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس)) (9 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021،)تحت رقم)98640.
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STE DINDYGO
SARL AU

قرر بموجب جمع منعقد بت ر خ)

13)م رس)2021)تأسيس بركة ذات)

الخص ئص الت لية.

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

املسؤولية) ذات  بركة  دانديكو 

املحدودة.

 1 ا) (3 رقم) مح7  (: الشركة) مقر 

اق مة مفت ح سوس الدبيرة انزك 4).

  100.000 :)حدد في) رؤوس رموال)

1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)

100)درهم للواحد وموزعة ك لت لي):))

السيد ب موح محمد)1000)حصة.)))

)املجموع):)1000)حصة.

الشركة) رهداف  من  (: املوضوع)

تجهيز و بيع اللحوم الشيض ء.

ب موح) السيد  يعتبر  (: التسيير)

غير) ملدة  لشركة  املسير  محمد 

محدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسه )

حسب املحضر التأسي�سي.

اإليداع الق نوني):)لقد تم اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الق نوني 

ب نزك 4 بت ر خ)23)م رس)2021،)تحت)
التج ري) السج7  (،715/2021 رقم)

رقم)22799.
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  STE  DIFFUSION

 PNEUMATIQUE
تـأسـيـس بــركة                                 
بتأر خ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (

تم وضع الق نو4) (2020 ( دجنبر) ( (7

الت سي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحم7 الخص ئص الت لية):

  STE ( بـــركة) (: الـتـسـميــة)

 DIFFUSION  PNEUMATIQUE

)بركة ذات املسؤولية) (: الشكـــــ7)

املحدودة مع شخص واحد).

:)إستيراد و براء)وبيع) ( الـمـوضــوع)

العجالت ولوازمه .

192عم رة) رقم) (: املقر االجتـم عـي)

الجه دية) الدبيرة  رنير  تجزئة  (16

إنزك 4.

مـــدة الشركـة):)99))سنة.

 100.000 (: ( الشركـة) ررسمـ ل 

حصة من) (1000 درهم مقسم على)

مقسمة) للحصة،) درهم  (100 فئة)

 1000 رمي4) بولعيد محمد  (: ك لت لي)

سهم.

 %5 يتم اقتط ع نسشة) (: األربــــــ ح)

من األرب ح))لالحتي ط الق نوني والش قي)

يوزع آو)) سواء) حسب تقر ر الشرك ء)

ينق7.

الـتسـيـيــــر):)تسير الشركة من طرف)

السيــد بولعيد محمد رمي4)))ملدة غير)

محدودة.

السنة االجتمـ عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)دجنشـــــر.

لدى) الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) بإنزك 4  اإلبتدائية  املحكمة 

28)ديسمبر)2020))تحت رقم)1998.
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SOCIÉTÉ GYLTECH
تأسيس بركة محدودة املسؤولية 

بشر ك واحد
بت ر خ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت) بأك دير  (2021 م رس) (17

املسؤولية) محدودة  بركة  قواني4 

خص ئصه  ك لت لي:

 SOCIÉTÉ (: الشركة) اسم 

.GYLTECH

 Marchand( matériels (: الهدف)

 scientifiques,( produits( et

.consommables de laboratoires

املقر االجتم عي):)اك دير)160)ب رع)

الخوارزمي،)حي املسيرة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

مشلغ)100.000)درهم.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

حشيشة) السيدة  محدودة  غير  وملدة 

القيصري.

االيداع الق نوني):)اإليداع الق نوني)

بكت بة الضشط ب ملحكمة التج ر ة تم)

بأك دير بت ر خ)17)م رس)2021،)تحت)
رقم)98755.
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    AGADIR CONSEIL    

)))بركة ذات مسؤولية محدودة

الررسم ل):)100.000)درهم

العنوا4):)عم رة إفرا4،)بلوك ر،)ب رع املق ومة،)

رك دير

اله تف)ّ:)05.28.22.00.04

GREEN AGHARAS
ررسم له  : 100.000 درهم

 بركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  االجتم عي: الرقم 15، ب رع 
12 بلوك A حي الحرش ايت ملول 

إنزك 4.

السج7 التج ري : 22527

التأسيـــــــــــــــــــس
بت ر خ) عرفي  عقد  بموجب 

النظ م) وضع  (،2021 28)فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة ب لخص ئص الت لية:

مسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)

محدودة.

     .GREEN AGHARAS(:((التسمية

الهدف االجتم عي):

)هدف الشركة ب ختص ر:

نق7 املستخدمي4 لحس ب الغير.

(،15 الرقم) (: االجتم عي) املقر  (–

ايت) الحرش  حي  (A بلوك) (12 ب رع)

ملول إنزك 4.

)املدة):)99)سنة.

)السنة امل لية):)يشدر في ف تح ين ير)

و نتهي في)31)ديسمبر من ك7 ع م.

الررسم ل):)يشلغ ررس م ل الشركة))

100.000)درهم.

التسيير:)تدار الشركة من قش7):)

مغربي) الت قي،) مراد  السيد 
الجنسية،)املقيم بشلوك)4،)رقم)144 

غير) ملدة  ملول،) ايت  الفرح  تجزئة 

محددة.

سج7) في  (: الق نوني) اإليــــــــــداع 

بإنزك 4،) االبتدائية  املحكمة 

22)فبراير2021)تحت رقم)469.
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Société GOURTY OIL
بركة محدودة املسؤولية
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : روالد عشو روالد 

برحي7 ت رودانت

بت ر خ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
تم وضع الق نو4) (،2021 م رس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة).

GOURTY OIL)ب ملميزات الت لية):

الشرك ء):)

مغربي,)) يونس،) كورتي  السيد 

(،1993 ركتوبر) (31 سنة) مزداد 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
رقم))JC512415))الس كن بدوار ايت)

ص لح تنزرت ت رودانت.

املوضوع):

تتخذ الشركة كموضوع له  اآلتي):

املنتوج ت املج لية واألرضية.
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االستيراد والتصدير).
 GOURTYالتسمية):)بركة)).ذ.م.م

.OIL  S.A.R.L
املقر االجتم عي):)بأوالد عشو)))روالد)

برحي7 عم لة ت رودانت.
من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجي7 الشركة في السج7 التج ري.

ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
100.000)درهم مقسمة) ( الشركة ب)
درهم) (100 1000حصة من فئة) إلى)

موزعة كت لي):
حصة) (1000 كورتي) يونس 
حصة) (1000 املجموع) اجتم عية 

اجتم عية.
كورتي))) يونس  السيد  (: التسيير)
عي4 مسير للشركة و يلزمه  بتوقيعه)

املنفرد ملدة غير محددة.
من) تبتدئ  ( (: االجتم عية) السنة 
ف تح ين ير وتنتهي في)31)دجنبر من ك7)

سنة.
األرب ح:)توزع األرب ح الص فية بعد)
في امل ئة لالحتي ط الق نوني) (5 خصم)
في) حصتهم  حسب  الشرك ء) على 
الشركة رو تنق7 من جديد إلى السنة)

املوالية.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع  (
لدى) الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية بت رودانت بت ر خ)
تحت رقم السج7) ( (2021 م رس) (18

التج ري)7549.
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»GARNIGLOBAL«  شركة
ش.م.م

ررسم له   : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي : مح7 رقم09 زنقة 

460 حي املوظفي4 اك دير
تأسيس بركة

بموجب عقد عرفي محرر بت ر خ)
تم تأسيس بركة) (،2021 فبراير) (26
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية):
التسمية):

)بركة)GARNIGLOBAL)ش.م.م.)
الهد ف):)ابغ ل الشن ء).

 09 رقم) مح7  (: االجتم عي) املقر 
زنقة)460)حي املوظفي4 اك دير.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 100.000 (: ررس امل ل االجتم عي)
درهم مجزر إلى)1.000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة.
الحشيب) السيد  (: ك لت لي) موزعة 
حن 4) والسيدة  حصة  (500 ك رني)

ب لوش)500)حصة.
الحشيب) السيد  تعيي4  (: التسيير)
ك رني مسيرا للشركة ملدة سنة ق بلة)

للتجديد.)
تبتدر السنة) (: السنة االجتم عية)
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

آخر دجنبر من ك7 سنة.
لهذا) الق نوني  اإليداع  وتم 
هيئة) لدى  الضشط  بكت بة  العقد 
رقم) ب ك ديرتحت  التج ر ة  املحكمة 
التج ري) والسج7  (98713/2021

رقم)46563.
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Cabinet  IDJAMAA CONSEILS
 Siège(social(:N°704,(LOT(MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

E-mail(:Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE FR SOUSS
الع م)) ( الجمع) ( بمقت�سى محضر)
2021)والذي) 11)فبراير) ( ( املنعقد))في)
ذات) بركة  تأسيس  بموجشه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي):)
 .STE FR SOUSS(:(االسم التج ري
مسؤولية) ذات  بركة  (: الصفة)

محدودة.
الررسم ل):)100.000)درهم).

حيث يتوفر):
السيد حسن ريت عمر على)1000 

حصة.
الهدف):))بيع مواد النظ فة.

بيع مواد التجمي7 ب لتقسيط.
االستيراد والتصدير.

حي املستقش7 بلوك ب) (: العنوا4)
رقم)250)مكرر الدراركة رك دير.

ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 
ين ير إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

تسير من طرف السيد) (: التسيير)
حسن ريت عمر.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 2021 م رس) (10 التج ر ة بأك ديرفي)

تحت))الرقم الترتيبي)98659 .
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كاسترو ميتر
تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات بر ك واحد 

10)نوفمبر) طشق  للعقد املؤرخ في)

ك سترو) بركة  تأسيس  تم  (2020

ب لخص ئص) ميتر ذات بر ك واحد 

الت لية):))

االسم):)ك سترو ميتر.

الهدف:

))مطعم).)

مقهى).

)تمو ن).

)الوجش ت السريعة.
 10000.00 (: املجموعة) ررسم ل 

درهم

املسير:)يونس الخري�سي.

تكركورت) حي  ( االجتم عي:) املقر 
األول) الط بق  (12 رقم) (1802 زنقة)

الدبيرة انزك 4.))

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) الق نوني  االيداع  تم 

ب ملحكمة) التج ري  ب لسج7 

)ب نزك 4 تحت رقم30639   االبتدائية)

.)بت ر خ)10)نوفمبر)2020.
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شركة فيال الجنة تافضنا               
بركة ذات املسؤولية املحدودة    

ررسم له  : 100.000.00 درهم 

املقر االجتم عي : دوار ايت ت مالل 

جم عة ت فضن  عم لة الصو رة       

مسج7) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (

 2020 سبتمبر) (22 بت ر خ) ب لصو رة 

تأسست على اثره بركة ب ملواصف ت)

الت لية):)

االسم):)بركة فيال الجنة ت فضن .)))))))))))))))

الغرض االجتم عي):)دار الضي فة.)))))

املقر االجتم عي):)دوار ايت ت مالل)

جم عة ت فضن  عم لة الصو رة.)

)))املدة االجتم عية):))99)سنة.
الراسم ل االجتم عي):

الى) مقسمة  درهم  (100.000.00
1000)حصة اجتم عية من فئة)100 

درهم للواحدة.)
السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

الى)31)ديسمبر من ك7 سنة.)
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة ليزا فرانسيس خو ر.
ب ملحكمة) (: الق نوني) االيداع 
 260 االبتدائية ب لصو رة تحت رقم)

بت ر خ)23)ركتوبر)2020.
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شركة ب ج ف ميلتي سيرفيس              
بركة ذات املسؤولية املحدودة    

ررسم له  : 100.000.00 درهم 
املقر االجتم عي : رقم 10 الط بق 
االول زنقة فرح ت حش د حي 

الداخلة اك دير       
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
 2020 فبراير) (22 بت ر خ) ب ك دير 
تأسست على اثره بركة ب ملواصف ت)

الت لية):)
ميلتي) ف  ج  ب  بركة  (: االسم)

سيرفيس).)))))))))))))
الغرض االجتم عي):

نق7 الشض ئع لف ئدة الغير وكراء) (
املركش ت.)))))

الط بق) (10 رقم) (: املقر االجتم عي)
حي) حش د  فرح ت  زنقة  االول 

الداخلة اك دير.))))
املدة االجتم عية):))99)سنة.)

الراسم ل االجتم عي):
الى) درهم مقسمة  (100.000.00  
1000)حصة اجتم عية من فئة)100 

درهم للواحدة.)
السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

الى)31)ديسمبر من ك7 سنة).
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد ابراهيم بن ج مع.
ب ملحكمة) (: الق نوني) االيداع 
 98733 رقم) تحت  ب ك دير  التج ر ة 

بت ر خ)16)م رس)2020.
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اوماريا  سيرفيس
تـأسـيـس بــركة )))))))))))))))

بت ر خ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (
الق نو4) وضع  تم  (.2021 م رس) (4
محدودة) لشركة  التأسي�سي 
تحم7) الوحيد  ( الشر ك) املسؤولية 

الخص ئص الت لية:
سيرفيس.) ( اوم ر  ) (: الـتـسـميـــــــــــــــة)
املسؤولية) ذات  بركة  ( (: ( الشك7)

املحدودة الشر ك الوحيد.))
الس نديك) تسيير  (: -الـمـوضـــــوع)

ومق ول في التنضيف).
 135 رقم) (: ( االجـتـم عــي) -الـمـقر 
بلوك ف1)–)حي الداخلة)-))–)اك دير.)
مــــــدة الشركــــــة))):)99))سنة ابتداء)من)

يوم تأسيسه .
-ررسمـــ ل الشركـــة:)100.000درهم)
مقسم على)1000)حصة من فئة)100 
درهم))كله ))للسيد ابراهيم موس وي.)
 5 ):)يتم اقتط ع نسشة)%) ( -األربــــــــــــــــــ ح)
من األرب ح))لالحتي ط الق نوني والش قي)

حسب تقر ر الشر ك الوحيد.)
من) الشركة  تسير  (: ( -الـتسـيـيـــــــــــــر)
طرف السيدابراهيم موس وي مع ك7)

صالحي ت االمض ء.
ف تح) من  (: االجتمـ عيـة) -السنـــة 

ين ير إلى)31)ديسمبر.
لدى) الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
 17 يـوم) ( التج ر ة ب ك دير) ( املحكمة)

م رس)2021)تحت رقم))))98772.
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كيمور
تأسيس بركة ذات مسؤولية 

محدودة من بر ك واحد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2021 م رس) (10 يوم) ت لو ن  في 
مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 
ذات) واحد  بر ك  من  محدودة 

الخص ئص الت لية):
:)كيمور ش.م.م)»ش.و«) التسمية)
الغرض):)التنمية العق ر ة،)براء،)بيع)
ربك له ) بجميع  العق ر ة  واملض ربة 

ورنواعه .

الع م) والتشييد  الشن ء) ربغ ل  (-

لحس به  رو لحس ب الغير رلخ)...

في) بقة  (: االجتم عي) املقر 

ويس د4،) عم رة  األول،) الط بق 

ت لو ن، صيدلية   فوق 

ت لو ن املركز عم لة ت رودانت.

تبتدئ من الف تح) (: السنة امل لية)

من ين ير لتنتهي في)31)ديسمبر.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

مجزرة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

الشركة) لتسيير  عي4  (: التسيير)
العلوي) السيد  محدودة  غير  وملدة 

الفضيلي عمر.

األرب ح):)بعد اقتط ع)%5)لتأسيس)

الش قي) و وزع  الق نوني  االحتي طي 

طشق  لقرار الشر ك الوحيد.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة)

م رس) (19 االبتدائية بت رودانت يوم)

كم  سجلت) (،247 تحت رقم) (2021

ب لسج7) اليوم  نفس  في  الشركة 

التج ري تحت رقم)7543)من السج7)

التحليلي.
بمث بة مقتطف وبي 4
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STE FRANCE CLIM  
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique

Au(capital(de : 100 000,00 DH

 Siège(social: LOT 47 MOKHTAR

SOUSSI II AGADIR

ICE : 002729828000094

تأسيس بركة
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

تأسيس) تم  (2021 فبراير) (9 بت ر خ)

ذات) املسؤولية  محدودة  بركة 

بر ك واحد ذات املميزات الت لية):

   FRANCE CLIM ( -التسمية)

ش.م.م ذات بر ك واحد.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الهدف:))

-بيع وبراء.

)-االصتراد والتصدير.

-الترصيص.

 47 تجزئة رقم) (: املقر االجتم عي)

املخت ر السو�سي رك دير.

((: ( االجتم عي) امل ل  -ررس 

 1000 ( 100.000.00درهم مجزر إلى)

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الحسي4) للسيد  كله   ترجع  الواحدة 

ربحري.

السيد) الشركة  يسير  -التسيير:)

فيص7 ايت عدي وتخو له اإلمض ء)

املنفرد ملدة غير محدودة.

تبتدئ) (: ( االجتم عية) -السنة 

ين ير) ف تح  من  االجتم عية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبر من ك7 سنة.

لهذا) الق نوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضشط  بكت بة  العقد 

تحت) بأك دير  التج ر ة  ( املحكمة)

والسج7 التج ري رقم) (98787 ( رقم)

46655))بت ر خ)10)م رس)2021.
من اج7 النسخة والشي 4
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 STE  COMPTOIR GENERAL

 DE PEINTURES
SARL A U

ررسم له : 100.000,00 درهم.

مقره  االجتم عي :  الشقة رقم 2 

الط بق الث ني عم رة رقم 5 زنقة 721 

حي الوف ء رك دير

تأسيس بركة
محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

تم تأسيس) ( فبراير2021) (24 بت ر خ)

ذات) املسؤولية  محدودة  بركة 

بر ك واحد ذات املميزات الت لية):

 COMPTOIR ( بركة) -التسمية:)

  GENERAL DE PEINTURES

ش.م.م ذات بر ك واحد.))))))))))))))

-الهدف)1 :

السي رات) لوح ت  -ت جر 

ب لتفصي7.

))-ت جر العق قير ب لتفصي7.

 2 الشقة رقم) (: -املقر االجتم عي)

الط بق الث ني عم رة رقم)5)زنقة)721 

حي الوف ء)رك دير.

((: ( االجتم عي) امل ل  -ررس 

إلى)) مجزر  درهم  (100.000,00

درهم) (100 فئة) من  1000حصة 

للسيد) كله   ترجع  الواحدة  للحصة 

عشد اللطيف ركوجك ل.

السيد) الشركة  يسير  -التسيير:)

وتخو له) ركوجك ل  اللطيف  عشد 

اإلمض ء)املنفرد ملدة غير محدودة.

تبتدئ) (: ( االجتم عية) -السنة 

ين ير) ف تح  من  االجتم عية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبر من ك7 سنة.

لهذا) الق نوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضشط  بكت بة  العقد 

املحكمة التج ر ة ب ك دير تحت رقم)

رقم) التج ري  والسج7  ( (98763

46625)بت ر خ)17)م رس2021.
من اج7 النسخة والشي 4
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كوسيرترانس
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بررسم ل : 100000 درهم

تأسيس بركة
بموجب عقد عرفي محرر بت ر خ)

الق نو4) وضع  تم  م رس2021) ف تح 

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة))ذات املميزات الت لية):

التسمية):

(: بركة خدم ت النق7 اختص را)

كوسيرترانس.

الغرض):

)نق7 املستخدمي4 لحس ب الغير).)

ربغ ل مختلفة.

مقر الشركة):)دوار افر  4))جم عة)

انش د4))اقليم ابتوكة ربت ب ه .

مشلغ) في  حدد  (: الشركة) ررسم ل 

سهم) أللف  مقسم  درهم  (100000

من فئة)100)درهم للواحد مرقم من)

محررة كلي  ومخصصة) (1000 الى) (1

للس دة):

حصة. (500 ب) لحسن  رخجري 

ورخجري يونس ب)500)حصةـ
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الشركة) تسيير  يعود  (: التسيير)

ك م7) مع  محددة  غير  وملدة 

(: الصالحي ت إللزام الشركة للسيد)

رخجري لحسن.

ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 

التج ري ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 4)

تحت رقم) ( (2021 م رس) (18 بت ر خ)

.2021/692
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SOLUTIONS AGRICOLES

’’حلول فالحية’’
بركة ذات مسؤولية محدودة 

ررسم له  : 100.000 درهم

الطر ق الوطنية رقم 1 الدر د 

سيدي بيبي  بتوكة ريت ب ه 

تعدي7
الغير) الع م  الجمع  بمقت�سى 

سبتمبر) (08 ( بت ر خ) املنعقد  الع دي 

على) املص دقة  ,تمت  ب ك دير) (2020

التعديالت الت لية)):)

ك ش) ك ش  السيدة  ( -1تفو ت)

نعيمة)250))م ئت 4 وخمسو4))حصة)

لك7 حصة) )م ئة درهم)) (100 بقيمة)

املصطفى) قر�سي  السيد  ( لف ئدة)

حصة) ( وخمسو4)) )م ئت 4  و250)

لك7 حصة) )م ئة درهم)) (100 بقيمة)

لف ئدة))السيد رم زوز سعيد.

تم) لتفو ت الحصص هذا،) تشع  

تعدي7 الفص7))6)و7)ك لت لي):

 100.000 (: يشلغ ررسم ل الشركة)

درهم))مقسم إلى)1.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة)،)موزعة ك لت لي:

-)السيدة ك ش ك ش نعيمة)))500 

حصة.

 250 ( املصطفى) قر�سي  السيد  (-

حصة.

 250 ( ( سعيد) ام زوز  السيد  (-

حصة.

ك ش) ك ش  السيدة  استق لة  (2-

السيدين) وتعيي4  كمسيرة  نعيمة 

ام زوز) والسيد  املصطفى  قر�سي 

سعيد مسيرين ملدة غير محدودة.)

-3)تحو 7 املقر االجتم عي للشركة)

(،I-11 عم رة) (،1 بلوك) (: من العنوا4)

(: العنوا4) الى  اك دير  (– الهدى) حي 

الطر ق الوطنية رقم)1)الدر د سيدي)

بيبي بتوكة ريت ب ه .

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

 22 ( بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

م رس2021)تحت رقم))98815.                  
للخالصة والتدكير
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 PYTRAMEN شركة
ش. م .م

RC :  11419

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة
الع م) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االجتم عي) ب ملقر  املنعقد  االستثن ئي 

قرر) م رس2021) (8 بت ر خ) للشركة 

  PYTRAMEN-SARLبركة برك ء)

ررسم ل)100.000.00)درهم))م  يلي:)

-)تحو 7 مقر الشركة إلى العنوا4)

الت لي):حي املدني طر ق بنعنفر لعز ب)

القليعة))ريت ملول)).

-)اإليداع))))):)تم))اإليداع الق نوني)

بمدينة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت) 19)م رس2021) بت ر خ) ( انزك 4)

رقم)695 . 
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 ESPACE SERVICE BRK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : دوار 

ايت ز ت 4 احمر لكاللشة ت رودانت 

املغرب

تفو ت حصص
تغيير مقر الشركة

 تحيي4 النظ م األس �سي
رقم التقييد في السج7 التج ري 

6475

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

تمت) م رس2021) (03 في) املؤرخ 

املص دقة على):

خديجة) بيروكي  السيدة  تفو ت 

400)حصة اجتم عية من رص7)400 

بيروكي) عز ز  السيد  لف ئدة  حصة 

بت ر خ)04)م رس2021.

رقم) من  الشركة  مقر  تغيير 

ت فالكت) بوتفوست  198جن 4 

وار) الجديدد  العنوا4  إلى  ت رودانت 

ايت ز ت 4 احمر لكاللشة ت رودانت.

)تحيي4 النظ م األس �سي.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) بت رودانت  االبتدائية 

م رس2021)تحت رقم)258 .
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AV.T.I AGADIR 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إعال4 ق نوني عن فسخ بركة 
الع م) الجمع  محضر  بموجب 

االستثن ئي املنعقد يوم))7)يوليو)2020 

 AV.T.I املسم ة) الشركة  برك ء) قرر 

املسؤولية) ذات  بركة  (AGADIR

درهم) ( (100.000 املحدودة ررسم له )

حي) (13 ومقره  االجتم عي بلوك رقم)

تيكو ن) الرئي�سي  ب رع  رنزرا4  بئر 

اك دير م يلي):

1):)))فسخ الشركة قش7 روانه  وذلك)

االستثن ئي) الجمع  ت ر خ  من  ابتدءا 

املنعقد يوم)07)يوليوز2020.    

2):))تعيي4 السيد بلعر ف العربي))

الق نونية) اإلجراءات  بجميع  للقي م 

وتمثي7))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الشركة  لح7  الالزمة 

املؤسس ت) جميع  رم م  الشركة 

العمومية.))))))))))))))))))

بلعر ف) السيد  توكي7  ( ( (:(3

العربي رو ري شخص يعي4 من طرف)

هذا األخير للقي م بجميع اإلجراءات)

الق نونية لح7 الشركة).

لدى) الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

بأك دير في)05)م رس)2021)تحت رقم)

.814
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IFOULKI SERVICES MEDIA
بركة ذات مسؤولية محدودة 

)في طور التصفية) 
وعنوا4 مقره  االجتم عي : جن 4 

كوغز فن رقم 304 ت رودانت
ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية الع مة غير الع دية لشركة)
 IFOULKI SERVICES MEDIA
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 
مسج7) (2021 م رس) (10 بت ر خ)
 2021 م رس) (17 بت ر خ) بت رودانت 
رمر) (، (3606 عدد) املداخي7  كن ش 
تم االتف ق) (3307 ب ستخالص عدد)

والترا�سي على م  يلي:
-)إ نهـ ء)عملي ت التصفية).

-)إ براء)ذمة املصفي.
في) الشركة  علـــى  -التشطيب 

السج7 التج ري والضر شة املهنية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) بت رودانت  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم245.
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 M SAHARA TRANS 
SARL AU 

املقر االجتم عي رقم 94 زنقة 03 حي 
السالم كلميم 

السج7 التج ري رقم: 2967
 ICE 002548190000097

حــــ7 بــــركة
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 5 يوم) واملسج7  فبراير2021) (24
الع م) الجمع  عقد  تم  م رس2021)
 M SAHARA لشركة) االستثن ئي 
ررسم له ) (TRANS  SARL AU
تقرر) حيث  درهم،) (100,000.00 

م  يلي:
 M SAHARA ( ( ( بركة) -ح7 

.TRANS SARL AU
)-تعيي4 السيد:)بوبط رت مش رك،)
لشط قة) الجنسية،الح م7  مغربي 
  JD27150 رقم) الوطنية  التعر ف 
1974ميستي سيدي) ( بت ر خ) املزداد 

ايفني،)املسؤول عن التصفية.
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للشركة) االجتم عي  املقر  -تحديد 
مقرا للتصفية.)

)وقد تم اإليداع الق نوني للشركة)
االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
تحت)) بكلميم،يوم11م رس2021)
التج ري) 107/2021،السج7  رقم)

رقم))2967.
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STE PATACHAU
SARLAU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
  N° 4882 HAY(MOHAMADI

AGADIR
بركة » بتشو« ش.م.م .م.و 
ررسم له   100.000 درهم 

مقره  االجتم عي : 4882 حي 
املحمدي اك دير

الح7 املسشق للشركة
الع م) الجمع  قرار  بمقت�سى 
فبراير) (22 يوم) املؤرخ  االستثن ئي 
.م.و) ش.م.م) »بتشو«) لشركة) (2021
ررسم له )100.000.00))درهم))مقره )
االجتم عي):)4882)ا املحمدي اك دير.

قرر املس هم الوحيد م يلي):
بتسريع) للشركة  املسشق  الح7 

املسطرة.
سعيد) الخط ب  السيد  تعيي4 
املقر) وتعيي4  للشركة  كمصفي 

االجتم عي للشركة كمقر))التصفية.
الق نوني بكت بة) ( االيداع) ( وقد تم)
الضشط لدى هيئة املحكمة التج ر ة)
تحت) (2021 18م رس) ب ك دير بت ر خ)

رقم)98777  .
من رج7 النسخة))والشي 4

عن املصفي الخط ب سعيد
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املركز الجهــوي للخدمــ ت

اله تف:)05.28.60.24.10

شركة SPOT-M  ش.م.م
التصفية والح7 النه ئي

على الجمع الع م االستثن ئي) بن ء)
تقرر (12/03/2021 بت ر خ)  املنعقد 

)م  يلي):)

للشركة) النه ئي  والح7  التصفية 
ميراللفت) مركز  مقره   يوجد  والتي 

سيدي افني.
ب ملقر) التصفية  مك 4  تحديد 

االجتم عي املذكور رعاله.))))
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) (22/03/2021 ( بتيزنيت بت ر خ)

رقم))110/2021.
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 BOVI SUD
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة.
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

تم سط حي الكدية جم عة ايكودار 
ت رودانت املغرب.

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.6615

تفو ت حصص
تغيير مقر الشركة

 استق لة مسير الشركة
تعيي4 مسير جديد للشركة

التوقيع االجتم عي
 تحيي4  النظ م األس �سي

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
2020)تمت) 03)من نوفمبر) املؤرخ في)

املص دقة على):
تفو ت السيد يوسف جلولي)500 
 1000 رص7) من  اجتم عية  حصة 
حصة لف ئدة السيد عشد هللا الرامي)

بت ر خ)03))نوفمبر)2020.
تفو ت السيد يوسف جلولي)500 
 1000 رص7) من  اجتم عية  حصة 
املجيد) عشد  السيد  لف ئدة  حصة 

الشرق وي بت ر خ)03))نوفمبر)2020.
 ,49 رقم) من  الشركة  مقر  تغيير 
إلى) ت رودانت  مح يطة  بو فرنة 
حي) تم سط  دوار  الجديد  العنوا4 

الكدية جم عة ايكودار ت رودانت.
:السيد) الشركة) مسير  استق لة 

يوسف جلولي.
تعيي4 السيد عشد هللا الرامي و عشد)
املجيد الشرق وي كمسيرين جديدين)
للشركة تشع  لقشول استق لة املسير.

التوقيع) قشول  على  املوافقة 
رو) الرامي  هللا  عشد  للسيد  الفردي 
السيد عشد املجيد الشرق وي في م )

يتعلق ب لوث ئق اإلدار ة.
والتوقيع املشترك للسيد عشد هللا)
الرامي والسيد عشد املجيد الشرق وي)

في م  يتعلق ب لوث ئق امل لية.
تحيي4 ا لنظ م األس �سي.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت ر خ) بت رودانت  االبتدائية 

ديسمبر)2020)تحت رقم)1527.
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 STE DIFFUSION شــركة
PNEUMATIQUE

تفو ت األسهم
 13 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ين ير)2020)تقرر م يلي):
رمي4) محمد  بولعيد  السيد  ق م 
من) ( ( ( م ئة) خمسة  ((500( بتفو ت)
1000)سهم) رسهمه ب لشركة الش لغة)

لف ئدة السيدة):)رلبسيطة فرداوس.
راسم ل) اصشح  التغيير  هذا  بعد 

الشركة على الشك7 الت لي):
بولعيد محمد رمي4)):)500)سهم.

رلبسيطة فرداوس)500))سهم.
الق نوني) الشك7  تغييير  تم  كم  
مسؤولية) ذات  بركة  من  للشركة 
محدودة مع شخص واحد إلى بركة)

ذات مسؤولية محدودة).
لدى) الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم) بإنزك 4  اإلبتدائية  املحكمة 

04/02/2021))تحت رقم)294.
للخالصة الشي 4

املسيــر
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شركة اطوال دي سوس 
اكيبومون

بركة ذات املسؤولية املحدودة  
ررسم له  000 100 درهم 
املقر االجتم عي):)رقم)9)زنقة

 عشد الرحيم بوعشيد حي الوف ء 
اك دير 

مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 
والذي) (02/03/2021 بت ر خ) ب ك دير 

ترتب عنه ب لخصوص م  يلي):

الحصص) تفو ت  تنفيذ 

االجتم عية):)

فوت السيد محمد كولحسن)400 

حصة اجتم عية التي يملكه  ب لشركة)

لف ئدة السيد احمد بن ج مع).

استق لة املسير):))

كولحس) محمد  السيد  استق لة 

من مه مه في التسيير طشق  للق نو4.

تعيي4 املسير الوحيد):

ج مع) بن  احمد  السيد  تعيي4 

دي) اطوال  لشركة  وحيد  كمسير 

سوس اكيشومو4 ملدة غير محدودة.

التوقيع االجتم عي)

سوس) دي  اطوال  بركة  تسير 

املزدوج) التوقيع  ب عتم د  اكيشومو4 

ج مع) بن  احمد  السيد  من  لك7 

والسيد ج مع بن ج مع.)

حذف غرض اجتم عي):)

االستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 

املتعلق) االجتم عي  الغرض  حذف 

ب لتج رة الع مة.)

ب ملحكمة) (: الق نوني) اإليداع 

 98737 رقم) تحت  ب ك دير  التج ر ة 

بت ر خ)16/03/2021 .
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 GUELMIM MODERNE
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

الشك7 الق نوني للشركة
ررسم ل الشركة  100000 درهم

ملقر االجتم عي للشركة  : حي النهضة 

ب رع 12 رقم 20 ط نط 4  
رقم السج7 التج ري  : 4979 

تفو ت حصص/  تعيي4 مسير

الحصص) بيع  عقد  بمقت�سى 

االستثن ئي) الع م  الجمع  ومحضر 

املؤرخ في17فبراير)2021)تقرر م يلي:

تفو ت الحصص):)تفو ت مجموع)

الورزاني)) براهيم  السيد  حصص 

لف ئدة السيد لخروف عشد العز ز.

تعيي4 مسيرة للشركة.

العز ز) عشد  السيد  تعيي4  تم 

غير) ملدة  لشركة  مسير  لخروف 

محددة.)
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كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

بط نط 4 بت ر خ)18/03/2021)تحت)

رقم)2021/85.
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

Tél(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

 E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.(fr 

Agadir

MODIFICATION

 SOCIETE KHIDMA  

AGADIR SERVICE SARL AU

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم) (02/03/2021 في) املنعقد 

بشركة تغييرات  احدات   بموجشه 

 KHIDMA AGADIR SERVICE

مسؤولية) ذات  بركة  (SARL AU

ررسم له  واحد  بشر ك   محدودة 

قرر) حيث  درهم  (100.000 

م  يلي)):

حصة تعود ملكيته ) (500 تفو ت)

للسيد ربيد اكريش لص لح السيد)

محمد عراض.)

(: إلى) االجتم عي  النش ط  تغيير 

مصبنة.

تحيي4 الق نو4 األس �سي للشركة.)

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

  17/03/2021 في) ب ك دير  التج ر ة 

تحت رقم)98760.  
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 إركاركو طرونس 

 ش.م.م. 

 IRCARGO TRANS 

 SARL

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الع م) الجمع  انعقد  (،17/03/2021

االستثن ئي و تقرر م  يلي):

ص لح) ايت  السيدة  تبرع  قشول 

من) اجتم عية  حصة  ( (500 اله مة)

السيد) لف ئدة  الشركة  في  حصصه  

اخري�سي رابيد).

رابيد) اخري�سي  السيد  تعيي4 

رم ) محددة  غير  ملدة  للشركة  مسير 

التوقيع الشنكي فينسب له.

ص لح) ايت  السيدة  انسح ب 

اله مة من الشركة.

ررسم ل) توزيع  يصشح  وبهذا 

اخري�سي) السيد  (: كم يلي) الشركة 
رابيد)1000)حصة اجتم عية.

للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  الى 

ذات الشر ك الوحيد

الجديد) األس �سي  النظ م  قشول 

للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

 19 بت ر خ) (705 رقم) تحت  بإنزك 4 

م رس)2021 . 
للخالصة و الشي 4

عن املسير
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شركـة لومبريسول 
ش.م.م

LOMRISOL

SARL 

الحي الصن عي رقم 98، الرسم 
العق ري 8498/09، ايت ملول

السج7 التج ري رقم 18367 انزك 4

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 15 بت ر خ) املؤرخ  االستثن ئي 

لشركة) برك ء) قرر  فبراير2021،)

لومبريسول ش.م).م م يلي):

في) حصة  (40 بيع) على  املص دقة 

و10   ي سي4  املعطي  السيد  ملكية 

السيد خربوش) في ملكية  الحصص 
برهوم الى السيد حسن بوكيري

 10000 رفع راسم ل الشركة من)

درهم الى)100000)درهم.

و7من) (6 رقم) الفص7  تعدي7 

الق نو4 االس �سي للشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تـم 

 714 عدد) تحت  ب نزك 4  التج ر ة 

بت ر خ))23/03/2021 . 
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 NEW MAROC TRAVAUX

DIVERS
SARL 

تفو ت حصص
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

بت ر خ24/02/2021)تم تقر ر م  يلي):

السيد م يدين رحمد للسيد) ( ب ع)

500)سهم من حصته) ع دل ربعقي7)

من ررسم ل الشركة.

رصشح السيد ع دل ربعقي7 م لك )

ل)1000)حصة))من ررسم ل الشركة.

ربعقي7) ع دل  ( السيد) تعيي4  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة).

تم اإليداع الق نوني لدى مصلحة)

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
رقم))) (17/03/2021 (: بــت ر خ) اك دير 

.  98757
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 STE MONTAGE ANTENE

RESEAUX
SARL

تفو ت حصص
بموجب عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)

08/03/2021)تم تقر ر م  يلي):

للسيد) بوعلي لحسن  السيد  ب ع 

الحم مة ط رق)500)سهم من حصته)

من ررسم ل الشركة.

رصشح السيد الحم مة ط رق م لك )

ل)500)حصة من ررسم ل الشركة.

لحسن) بوعلي  ( السيد) تعي4  تم 

كمسيرين) ط رق  الحم مة  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.)

تم اإليداع الق نوني لدى مصلحة)

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
رقم))) (17/03/2021 (: بــت ر خ) اك دير 

.98758

291 P

SAMAA TRANSPORT

 SARL

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضـى 

 SAMAA لشركة) (08/03/2021

TRANSPORT  SARL)تقرر م يلي):

بيع الحصص االجتم عي)

ملكية) في  ك نت  حصة  (1000

بوبر ك) والحسي4  ابراهيم  سم ع 

لص لح مصطفى لزرك.

لزرك) مصطفى  الشركة  تسير 

كمسير للشركة.)

تغيير املقر االجتم عي للشركة الى)

108)تجزئة ابراق امحراف ت زة.

ب ملحكمــة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18/03/2021 في) بتزنيت  االبتدائية 

تحت رقم107/2021.
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 OUADNOUN

 CONSULTING

 SARL

AU(CAPITAL(DE 100 000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: N°34 AVENUE

 YOUSSEF BEN TACHAFINE APP

N°04 GUELMIM

RC(N°: 2615

ICE : 002353899000097

تعديالت ق نونية
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

بت ر خ) الشركة  بمقر  املنعقد 

02/02/2021،)قررم  يلي):

بيع حصص):

:)مكتب الدراس ت) اض فة نش ط)

التقنية في الهندسة املدنية).

بمقت�سى) االتف ق  تم  (: التسيير)

الجمع الع م االستثن ئي على ر4 يكو4)

السيد):)خ لد كر م مسير للشركة ملدة)

غير محددة و ر4 يكو4 السيد بكراد)

كم  للشركة،) مسير  مس عد  فهد 
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ر4 الشركة رصشح له  توقيع وحيد) (

للمسير رو مس عد املسير رم م جميع)

العمومية والششه عمومية) اإلدارات 

والخ صة).

تعدي7 الق نو4 األس �سي.

بكـت بة) تـم  (: الـق نـونـي) اإليـداع 

الضـشط ب ملحكمة االبتـدائية بكلميم)

رقـم) تحـت  (09/03/2021 بـت ر خ)

.102/2021
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

  MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE O ZINEKE

 YACHTING

SARL

MODIFICATION
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم) (01/03/2021 في) املنعقد 

بشركة تغييرات  احدات   بموجشه 

   O ZINEKE YACHTING SARL    

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

100.000)درهم))حيت قرر) ررسم له )

م ي لي):

حصة تعود ملكيته ) (100 تفو ت)

سمير) فياللي  محفوض  للسيد 

والسيدة مغفور هند لص لح السيد)

بوراس عالء.)

استق لة السيد محفوض فياللي)

سمير من منصب تسير الشركة.

مسيًرا) تعيي4 السيد بوراس عالء)

وحيًدا للشركة.

تحيي4 الق نو4 األس �سي للشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

  17/03/2021 في) ب ك دير  التج ر ة 

تحت رقم)98759.   
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 TRAVAUX GENERALE شــركة
 SPECIALISE

SARL
ررسمـــ له  : 100.000 درهم 

 بركة ذات مسؤولية محدودة
مقره  اإلجتم عي : حي األم7، بدو4 

رقم، العيو4
بيع األسهم، قشول إستق لة مسير 

الشركة
تعيي4 مسير جديد للشركة، إعط ء 

حق اإلمض ء
وتحديث الق نو4 األس �سي للشركة 
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بت ر خ) املنعقد  للشركة  اإلستثن ئي 

22/02/2021)تقرر م يلي):))
بيع األسهم

في) هي  التي  حصة  (600 بيع) تم 
حوزة السيد السرح ني الحسي4 الى)

السيدة املسعودي كشيرة.
في) هي  التي  حصة  (200 بيع) تم 
حوزة السيد السرح ني الحسي4 الى)

السيد ايت اجهن  ايوب.
في) هي  التي  حصة  (199 بيع) تم 
حوزة السيد السرح ني الحسي4 الى)

السيدة السرح ني سومية.
تم بيع حصة واحدة التي هي في)
الى) محمد  السرح ني  السيد  حوزة 

السيدة السرح ني سومية).
قشول إستق لة مسير الشركة تم)
السرح ني) السيد  إستق لة  قشول 

الحسي4 كمسير للشركة.
إثر) على  (: للشركة) مسير  تعيي4 
استق لة السيد السرح ني الحسي4،)
ايوب) اجهن   ايت  السيد  تعيي4  تم 

كمسير جديد للشركة.
منح) تم  (: االمض ء) حق  إعط ء)
االجتم عي) التوقيع  جميع صالحي ت 
للشركة للمسير الوحيد السيد ايت)

اجهن  ايوب.
األس �سي) الق نو4  تحديث 

للشركة:
تحديث) تقرر  سشق  مل   تشع   و  (
وذلك) للشركة،) األس �سي  الق نو4 
لدى) الق نونية  املتطلش ت  لتلشية 

املحكمة اإلبتدائية ب لعيو4.

لدى) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) ب لعيو4  اإلبتدائية  املحكمة 
03/03/2021)تحت رقم)670/2020.

للخالصة الشي 4
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Société  AGADIR CONSEIL
Sarl

مقره  االجتم عي:  عم رة إفرا4، 
بلوك ر، ب رع املق ومة، اك دير.

اله تف: 05.28.22.00.04
Société»TIGMI(RAPHIA « Sarl(au

بركة ذات مسؤولية محدودة 
للشر ك الوحيد 

ررسم له : 100.000درهم.
مقره  االجتم عي: الط بق السفلي 

رقم K248، حي الهدى.اك دير
بأك دير) بموجب عقد عرفي حرر 
بت ر خ)23)ديسمبر)2020،)تم تفو ت)
ك7) قيمة  حصة  (700 م ئة) سشع 
التي) درهم،) (100 م ئة) منه   واحدة 
في) كومشيب4  ميشي7  السيد  يملكه  
السيدة) لف ئدة  رافي ،) تيكمي  بركة 

بشرى بن ني.
بأك دير) بموجب عقد عرفي حرر 
بت ر خ)23)ديسمبر)2020،)تم تفو ت)
حصة قيمة ك7 واحدة) (50 خمسي4)
التي يملكه  السيد) درهم،) (100 م ئة)
تيكمي) بركة  في  مرجع  مصطفى 

رافي ،)لف ئدة السيدة بشرى بن ني.
الشر ك) قرارات  بموجب محضر 
الوحيد لشركة تيكمي رافي  املنعقد)
(،2020 ديسمبر) (23 بت ر خ) بأك دير 

تقرر م  يلي):
كومشيب4) مشي7  السيد  خروج 
من ررس م ل بركة إثر تفو ته سشع)
م ئة700)حصة قيمة ك7 واحدة منه )
م ئة)100)درهم،)التي يملكه  في بركة)
بشرى) لف ئدةالسيدة  رافي ،) تيكمي 

بن ني.
خروج سيد مصطفى مرجع من)
ررس م ل بركة إثر تفو ته خمسي4)
50)حصة قيمة ك7 واحدة منه  م ئة)
بركة) في  يملكه   التي  درهم،) (100
السيدة بشرى) لف ئدة  رافي ،) تيكمي 

بن ني.

تعيي4 السيدة بشرى بن ني مسيرة)
جديدة والوحيدة لشركة تيكمي رافي )

ملدٍة)غير محدودة.
كومشيب4) مشي7  السيد  يشهد 
نه ية عقد تسيره لشركة تيكمي رافي )

بت ر خ)31/12/2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (20 بت ر خ) بأك دير  التج ر ة 

2020،)تحت رقم)98103.
للخالصة والشي 4

رك دير االستش رة ش.م.م

296 P

COMAGES شركة
SARL.AU

RC :18475
تعدي7

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)
30)يونيو)2020)قرر م  يلي):

من) الشركة  ررسم ل  في  الز  دة 
100000)درهم الى)2000000)درهم.
تحيي4 الق نو4 االس �سي للشركة.

بكت بة) الق نوني  االيداع  تم 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك 4))
يوليوز) (17 بت ر خ) (870 رقم) تحت 

.2020
297 P

سوماسيريال
بـركـة مجهولة االسم 

ررسم له  االجتم عي . 11.500.000 
درهم

 SOCIETE MAGHREBINE DES 
 CEREALES ET LEGUMINEUSES
 dite(par(abrév.  SOMACEREAL
 Société anonyme au capital
social(de 11.500.000 Dirhams

  Siège(social : PARCELLE  
 A 12 - 01

Z.I. TASSILA - AGADIR
املقر االجتم عي : تجزئة ر 01-12 
املنطقة الصن عية ت سيال- اك دير

بمقـتـ�سى محضـر الجمع الع م) (-I
فبراير) (26 ( ب) ( الـمؤرخ) االستثن ئي 

2021،)تقــرر مـ  يلي):
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الشركة)) م ل  ررس  ز  دة 

الى) درهم  (11.500.000 من)

ري) درهم،) (103.895.000

عينية) كمس همة  (30.432.000

طر ق) عن  درهم  و61.963.000)

ب لحس ب) املسجلة  الديو4  تحو 7 

بركة) قشول  للشركة،) الج ري 

كمس همة) ش.م.) »هولص تيك«)

جديدة،

تحديث و تـغييـر الق نو4 األسـ ســي)

القديم للشـركة.

ب ملـحكمة) الـق نـونـي  اإليداع  تم 

بتـ ر ـخ) بإنزك 4  االبتدائية 

رقـم) تحـت  (19/03/2021

.703/2021
قـــصــد الـــنــشـــر

298 P

شركة فيرا كروز 

ش.م.م

 SOCIETE VERACRUZ

SARL

RC 6107

اعال4 بتعدي7 
الجمع) محضر  بمقت�سى 

بت ر خ) املؤرخ  االستثن ئي  الع م 

تم) الشركة  بمقر  (03/03/2021

التعدي7 األتي):

االجتم عي) امل ل  راس  في  الز  دة 

للشركة بقيمة)500000)درهم ليرتفع)

 1000000 الى) درهم  (500000 من)

درهم))مليو4 درهم).

تجديد الق نو4 األس �سي للشركة:

ستلتزم الشركة ب لتوقيع الوحيد)

للسيد مرطب عشد الرزاق.

بكت بة) الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

 09/03/2021 بت ر خ) بت رودانت 

تحت عدد)214.

299 P

مكتب حس ب ت شحودي
زنقة)7بلوك)1)رقم)98)ب رع املق ومة

ب يت ملول،86150،)ب يت ملول املغرب

SOCIETE FASOFT
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي عم رة 

مليكة العط ر الط بق الث لث بقة 
رقم 12 حي املستقش7 العيو4 املغرب
رقم التقييد في السج7 التج ري 

 35705

تغيير مقر الشركة
 FASOFT SARL AU(قررت بركة

في اجتم عه  االستثن ئي املنعقد يوم)

.17/02/2021

حي) من  الشركة  مقر  تغيير 
رقم) (05 زنقة) (A بلوك) السعديي4 

الت لي:) العنوا4  إلى  كلميم  مكرر  (39

عم رة مليكة العط ر الط بق الث لث)

تم) املستقش7  حي  (12 رقم) بقة 

اإليداع الق نوني ب ملحكمة االبتدائية)

للعيو4 تحث رقم)826/ 2021)بت ر خ)

.18/03/2021

300 P

 STE FIDUCIAIRE

 ARRAKHAA
 SARL 

السج7 التج ري رقم14815 

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

محضر) وضع  تم  (14/09/2020

رقم))))))) تحت  اإلستتن ئي  الع م  الجمع 

 RE 2020002312312067 OR

الخص ئص) يحم7  (/ (20315/2020

الت لية):

تم تحو 7 مقر الشركة إلى):)الط بق)

األول عم رة)287)ب رع الحسن الث ني)

رك دير

 BZ FISC((تغيير تسمية الشركة إلى

تعيي4 السيد سمير زكراني كمسير)

للشركة ملدة غير محددة.

إض فة رنشطة):)رعم ل املح سشة)

/)مكتب دراس ت)/)تج رة.

لقد تم إيداع محضر الجمع الع م)

لدى املحكمة التج ر ة ب رك دير يوم)

18/03/2021،)تحت رقم)98790 .

301 P

STE ALA-AGRI
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  100.000 درهم 

تغيير
وفق  للجمع الع م املنعقد بت ر خ)

بركة) برك ء) قرر  (08/03/2021

ALA-AGRI)م  يلي):

العن صر املض فة رو املحذوفة):

انور) محمد  السيد  استق لة 

وكذلك) التسيير  مهمة  من  الط هري 

جميع مه مه داخ7 الشركة.

تعيي4 السيد سفي 4 العلوي مسير)

وكذلك التوقيع على جميع) للشركة,)

الوث ئق الشنكية واالدار ة وذلك ملدة)

غير محدودة.)

بكت بة) الق نوني  االيداع  تم 

بأك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم)) تحت  (11/03/2021 بت ر خ)

.98661

302 P

 KRAMA AMANA  شركة

 TRANSPORT
ش.م.م. 

السج7 التج ري 4689

002733780000090

التعر ف املوحد للمق والت

مكتب حس ب ت ابن ع مر

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثن ئي املؤرخ في)20)م رس)2021 

و املسج7 بت ر خ)2021/03/22)تحت)

 RE OR : 2326  00025931 رقم)

تمت املص دقة على):)

املوافقة استق لة مسير و تسمية)

مسير جديد.

للق نو4) الجديدة  الصي غة  تشني 

األس �سي

إيداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

امللف الق نوني بمكتب الضشط لدى)

عدد) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2021/114)بت ر خ)24/03/2021. 

303 P

Travaux(de(comptabilité 

et(Contrôle(de(gestion

 Déclarations(fiscales((TVA(,(IS,(IR

 Création(et(Modification(des(Sociétés,

Coopératives, Associations

 Traitement des salaires (Gestion de paie,

(…CNSS

 STE PARA LE GRAND ATLAS
SARL

تغيير انظمة بركة
يوم) املؤرخ  العرفي  للعقد  طشق  

20/01/2020)تم تغير انظمة الشركة)

على النحو الت لي):

تحو 7 اسم السيد بكيب برايم)

الى السيد عمر اد بوبكر

بوبكر)) اد  عمر  (: السيد) تعيي4 

مسيرا جديدا للشركة.

حي) (: الى) الشركة  مقر  تحو 7 

اولوز) وب بو ة  بلدية  االربع ء) بو 

ت رودانت.

تحيي4 النظ م االس �سي للشركة.)

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الضشط) بكت بة  للشركة  الق نوني 

ب ملحكمة االبتدائية بت رودانت تحت)

م رس) (17 بت ر خ) (238/2021 رقم)

 2021

304 P

 VALORISATION شركة

SOUSS
(GIE( 

بقة رقم 6 ب ب 2 الط بق 3 عم رة 

الحرش ملتقى ب رع محمد الس دس 

وب رع الزرقتوني ايت ملول

الع دي) غير  الع م  الجمع  خالل 

املنعقد يوم)08/02/2021))تم اتخ ذ)

القرار بش 4 التغييرات الت لية):)



7147 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

وف ة) بعد  الجديد  الرئيس  تعيي4 

الرئيس الس بق.

وف ة) الع مة  الجمعية  تالحظ 

السيد رغورواز محمد الخراس ني على)

إثر به دة وف ة مرفقة نسخة منه .

السيد) (A.G.E مجموعة) عينت 

حتى) مؤقًت   رئيًس   جم ل  غوزولي 

ربر 7) في  املقشلة  الجمعية  انعق د 

.2021

وبذلك يكو4 تكو ن مجلس اإلدارة)

على النحو الت لي):

رئيس) (: جم ل) جوزولي  السيد 

مؤقت.

رمي4) (: الخط بي) عز ز  السيد 

الصندوق.

األمي4) ربيدة:) الزكري  السيدة 

الع م.

تعيي4 رعض ء)إدار ي4 نشطي4:

.MAGVAL(بركة

. TIKIDA PLASTIQUE(بركة

. AFRICAINE SERVICES(بركة

.SAMOFA(بركة

 .BOULBAZ PLASTIQUE(بركة

.ABAPLAST(بركة

 AL HAMD بركة)

.TECHNOLOGY

.RECYCLING EVENTS(بركة

تك م7 الشركتي4:

  AL HAMD ( جمعية) رحداث 

 RECYCLINGو (TECHNOLOGY

.EVENTS

في) نشطي4  إدار ي4  كأعض ء)

.VALORISATION SOUSS GIE

ز  دة ررس امل ل):

ز  دة) العمومية  الجمعية  قررت 

إلى) (60.000.00 من) امل ل  ررس 

 20،000.00(: 80.000.00)ري بز  دة)

األموال املق بلة للمس هم ت النقدية.

تم تحديد ررس امل ل بمشلغ إجم لي)
 800 إلى) مقسم  (،80.000.00 قدره)
درهم) (100.00 اسمية) بقيمة  سهم 
للسهم،)مدفوعة ب لك م7 و وزع على)

النحو الت لي):
تس هم بمشلغ) (MAGVAL ( بركة)

10،000.00)درهم.
  TIKIDA PLASTIQUE بركة)

تس هم بمشلغ)10،000.00)درهم.
  AFRICAINE SERVICES بركة)

تس هم بمشلغ)10،000.00)درهم.
بمشلغ) تس هم  (SAMOFA بركة)

10،000.00)درهم.
  BOULBAZ PLASTIQUE بركة)

تس هم بمشلغ)10،000.00)درهم.
تس هم بمشلغ) (ABAPLAST بركة)

10،000.00)درهم.
 AL HAMD بركة)
بمشلغ) تس هم  ( (TECHNOLOGY

10،000.00)درهم.
 RECYCLING EVENTS بركة)

تس هم بمشلغ)10،000)درهم.
تم تحديد ررس امل ل بمشلغ إجم لي)
إلى) مقسم  درهم  (80.000.00 قدره)
 100.00 اسمية) بقيمة  سهم  (800
ب لك م7) مدفوعة  للسهم،) درهم 
النحو) على  الشرك ء) على  وموزعة 

الت لي):
بركة)MAGVAL  100)حصة.

               TIKIDA PLASTIQUE بركة)
100)حصة.

          AFRICAINE SERVICES بركة)
100)حصة.

بركة)SAMOFA 100)حصة.
          BOULBAZ PLASTIQUE بركة)

100)حصة.)
100)حصة  ABAPLAST(بركة

 AL HAMD بركة)
TECHNOLOGY 100حصة.

            RECYCLING EVENTS بركة)
100)حصة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) بإنزك 4  االبتدائية 

18/03/2021)تحت رقم)684.
305 P

Sté GUARIN SERVICES

بيع حصص اجتم عية، تغيير 
التسمية و الشك7 الق نوني للشركة 
الجمع) محضر  على  بن ء)

بت ر خ:) املنعقد  االستثن ئي  الع م 

18/02/2021)قرر برك ء)بركة

(((»Sté GUARIN SERVICES«

املحدودة) ( املسؤولية) ذات   بركة 

م  يلي):

(: لتصشح) الشركة  تسمية   تغيير 

.(»(Sté NEVADA NEGOCE(«

للشركة) الق نوني  الشك7  تغيير 

من:)بركة ذات املسؤولية))املحدودة)

إلى:)بركة ذات املسؤولية))املحدودة)

بر ك وحيد).)

يمتلكه ) التي  حصة  (500 نق7)

محمد جش رة لص لح السيد:) السيد:)

عم ر بوالحليب.

يمتلكه ) التي  حصة  (500 نق7)

السيد:)محمد بوار ن لص لح السيد:)

عم ر بو الحليب.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

بت ر خ) بط نط 4  االبتدائية 

18/03/2021)تحت رقم):86/2021

306 P

STE AZARAT 

DE CONSTRUCTION  

 ET TRAVAUX DIVERS

استدراك خط  وقع في الجر دة 
الرسمية عدد5657 

الحي 4 موالي) –السيد  من) بدال 

محمد

يعوض ب السيد براهيم الزعيم.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب نزك 4)) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ)2021/03/09)تحت رقم)597 

رقم سجله  التج ري هو)22667.

307 P

  SOCIETE FORAGE EL KHIR
SARL

الع م) الجمع  مداولة  بمقت�سى 
دجنبر)) (16 بت ر خ) املؤرخ  االستثن ئي 
2020)لشركة والتي ررسم له )000 10 
درهم الك ئنة بحي تفرضي4 ت فراوت))

تزنيت تقرر م يلي):)
العربي) السيد  حصص  تفو ت 
كورام الى السيد عشدالكر م العمري)

و السيد عشد الرزاق بعربي.
تعيي4 السيد عشدالكر م العمري)

كمسير الشركة.)
تم انج ز اإليداع الق نوني بكت بة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) (23/02/2021 بت ر خ) تيزنيت 

رقم)71/2021 .
308 P

  SOCIETE FORAGE EL KHIR
SARL

الع م) الجمع  مداولة  بمقت�سى 
ين ير)) (16 بت ر خ) املؤرخ  االستثن ئي 
2020)لشركة والتي ررسم له )000 10 
درهم الك ئنة بحي تفرضي4 ت فراوت))

تزنيت تقرر م يلي):)
العربي) السيد  حصص  تفو ت 
السيد) الى  يوسفي  وبشرى  كورام 
عشد) والسيد  العمري  عشدالكر م 

الرزاق بعربي.
تعيي4 السيد عشدالكر م العمري)

كمسير الشركة.
تم انج ز اإليداع الق نوني بكت بة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) (23/02/2021 بت ر خ) تيزنيت 

رقم)70/2021 .
309 P

ADAM GOLF MAROC
SARL 

بركة محدودة املسؤولية
ررسم له  : 50.000 درهم
تحو 7 املقر االجتم عي 

الع م) الجمع  بمقت�سى 
 06/10/2020 في) املؤرخ  االستثن ئي 

قررمس هموا الشركة م  يلي):)
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للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 

بلوك ا) (19 عم رة تيف و ن رقم) (: إلى)

4)زاو ة تلقي ب رع املق ومة و واد ز ز)

الحي))الصن عي اك دير.

بتيست ) جو4  كليز  السيد  تبرع 

لزوجته السيدة جليلة نخ ض كليز ب)

500)حصة.)

بتيست ) جو4  كليز  السيد  تعي4 

مسير للشركة.

تعدي7 الق نو4 االس �سي للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  ثم 

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) ( (19/03/2021 ب ك ديربت ر خ)

رقم)98801. 
للخالصة و التذكي

رقش ل حسن

310 P

شركة اطلس بابا
ش.م.م

ررسم له  : 2.000.000 درهم

دوار غلي7 تغزوت تنغير

 بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بت ر خ

15)فبراير)2021)تم إنش ء)بركة ذات)

الخص ئص الت لية):

ب ب ) اطلس  بركة  (: التسمية)

ش.م.م.

غلي7) دوار  (: االجتم عي) مقره  

تغزوت تنغير.

واألبغ ل) الشن ء) (: نش طه )

املختلفة.

رن بيب) االتص ل،) طرق  صي نة 

املي ه والصرف الصحي)؛

الحدائق) وصي نة  إلنش ء) مق ول 

والشوارع وإع دة التشجير.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

السيدا4):)ب ب  محمد رو ب ب  محمد.

في) ررسم له   حدد  (: الررسم ل)

 20.000 إلى) مقسم  (2.000.000

حصة بقيمة)100)درهم للواحد.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيله  ب لسج7 التج ري.

(: الق نوني) اإليداع  تم 

بت ر خ بتنغير  االبتدائية  (  ب ملحكمة)

رقم) تحت  (2021 فبراير) (23

150/1089)بكت بة الضشط.
من رج7 الخالصة والشي 4

311 P

STE OUKEHOU
SARL AU

ررسم له  : 100.000 درهم

دوار واوكلوت تزار ن زاكورة

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بت ر خ)

تم تأسيس بركة) (،2021 15)فبراير)

ذات الخص ئص الت لية):

 STE OUKEHOU (: التسمية)

.SARL AU

دوار واوكلوت) (: مقره  االجتم عي)

تزار ن زاكورة.

الشض ئع) لنق7  مق ول  (: نش طه )

لحس ب الغير)؛

الشن ء)واألبغ ل املختلفة)؛

ت جر للمواد الشن ء)ب لتقسيط.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

السيد):)كهال4 محمد.

في) ررسم له   حدد  (: الررسم ل)

حصة) (1000 إلى) مقسم  (100.000

بقيمة)100)درهم للواحد.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيله  ب لسج7 التج ري.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

25)فبراير) بت ر خ) بزاكورة  االبتدائية 

بكت بة) (94/3455 رقم) تحت  (2021

الضشط.

من رج7 الخالصة والشي 4
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MANAR ALUMINIUM
ش.م.م

ح7 بركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)

بت ر خ)31)ديسمبر)2020،)قرر الجمع)

 MANAR الع دي لشركة) الع م غير 

مقره  ش.م.م  (ALUMINIUM

طر ق) البركة  تجزئة  (1 االجتم عي) (
 100.000 ررسم له ) سال،) القنيطرة 
التج ري) ب لسج7  املسجلة  درهم 

بسال تحت رقم)7367)م  يلي):

النه ئية) الحس ب ت  على  املوافقة 

وذلك) الشركة  بتصفية  املتعلقة 

بتحقيق األصول وتسديد الخصوم،)

السيد) الشركة  ذمة مصفي  وإخالء)

جميع) من  بنمومنة  الحميد  عشد 

تصفية) إنه ء) وب لت لي  املسؤولي ت،)

الشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بت ر خ)8)م رس)2021 

تحت رقم)36159.

313 P

SALISS DETERGENT
ش.م.م

ح7 بركة
االستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 

املنعقد في)7)سبتمبر)2020 :

تصفية الشركة)؛

تعيي4 السيد كم ل الوالي مصفي )

الصن عية) منطقة  (152 برقم) له  

الخميس ت.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

ب لخميس ت.

ين ير) (20 بت ر خ) (19 رقم) تحت 

.2020
للنسخ والشي 4

الوكي7
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 AMINE EL HILALI

ARCHITECTS & PARTNERS
ش.م.م.ش.و

تأسيس بركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

بركة) تأسيس  (،2020 نوفمبر) (17

بشر ك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد له  املواصف ت الت لية):

 AMINE EL HILALI (: التسمية)

.ARCHITECTS(&(PARTNERS

مهندس) (: االجتم عي) الهدف 

معم ري.
زنقة) (140 رقم) (: املقر اإلجتم عي)

خ لد بن الوليد ط بق)3)الخميس ت.

املدة):)99)سنة من ت ر خ التأسيس.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في م ئة رلف درهم مقسمة إلى)1.000 

حصة اجتم عية.

عي4 السيد رمي4) (: تسيير الشركة)

جميع) مع  للشركة  وكيال  الهاللي 

الصالحي ت.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ) (1259 ب لخميس ت تحت رقم)

27)نوفمبر)2020.
للنسخ والشي 4

الوكي7
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CAMILIA RENT CAR
ش.م.م.ش.و

8)م رس) قرر الشر ك الوحيد في)

: 2021

تصفية الشركة.

حجي) هش م  السيد  تعيي4 

فيال) (: الت لي) ب لعنوا4  له   مصفي  
 2 تجزئة ربيعة حي الوحدة) (66 رقم)

الخميس ت.

تم اإليداع بكت بة الضشط ب ملحكمة)

 97 االبتدائية ب لخميس ت تحت رقم)

بت ر خ)16)م رس)2021.
للنسخ والشي 4

الوكي7
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KHEMISSET OVER ATLAS
ش.م.م.ش.و

تأسيس بركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

8)ديسمبر)2020)تأسيس بركة))ذات)

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد له )

املواصف ت الت لية):

 KHEMISSET OVER (: التسمية)

.ATLAS
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نق7 الشض ئع) (: الهدف االجتم عي)

لص لح الغير.
تجزئة) (02 رقم) (: املقر االجتم عي)

املجد الخميس ت.

املدة):)99)سنة من ت ر خ التأسيس.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في م ئة رلف)100.000)درهم مقسمة)

1000)حصة اجتم عية من م ئة) إلى)

درهم للحصة االجتم عية):

 1000 ادريس) لشهب  السيد 

حصة اجتم عية.

تسيير الشركة):)عي4 السيد لشهب)

جميع) مع  للشركة  وكيال  ادريس 

الصالحي تز

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ) (58 عدد) تحت  ب لخميس ت 

سج7 تج ري رقم) (2021 فبراير) (19

.29207
للنسخ والشي 4

الوكي7
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FARHI IMMO مقاولة
بركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس بركة
بت ر خ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

16)م رس)2021)في الرب ط،)تم تحر ر)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات) تحم7  التي  وحيد  بشر ك 

الت لية):

FARHI IMMO)بركة) (: التسمية)

بشر ك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

عق ري،) رعم ل  وكي7  (: الهدف)

مع مالت واستش رات)؛

الترو ج العق ري)؛

الجزئي) رو  الكلي  والشيع  الشراء)

الشن ء) والتحقيق  والتش دل  والتأجير 

لجميع) والتشغي7  واإلدارة  والتطو ر 

املجمع ت العق ر ة رو العق ر ة.
ض ية) زنقة  (6 (: االجتم عي) املقر 

اكدال) (16 عوا الط بق الرابع الشقة)

الرب ط.

سنة) (99 (: الشركة) قي م  (: مدة)

ابتداء)من ت ر خ تأسيسه  النه ئي.

ب) يقدر  (: الشركة) ررسم ل 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة ك لت لي):

.parts 4 1000(عشد الكر م الفرحي

التسيير واإلمض ء):)تسيير الشركة)

عشد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

الكر م الفرحي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة.

 5% بعد اقتط ع) (: تقسيم األرب ح)

ك حتي ط ق نوني،)يوزع الش قي حسب)

قرار الشرك ء.

التسجي7):)تم التسجي7 ب ملحكمة)

التج ر ة للرب ط يوم)24)م رس)2021 

تحت الرقم)150645.
ملخص من رج7 النشر
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HK FILMS
بركة محدودة املسؤولية

RC : 150577

تأسيس بركة
بمقت�سى الق نو4 األس �سي املؤرخ))

بت ر خ)23)فبراير)2021)تقرر تأسيس)

 HK FILMS اسم) تحم7  بركة 

محدودة املسؤولية خ صيته  ك لت لي):

بركة) (HK FILMS (: التسمية)

محدودة املسؤولية.

الشركة تم رس نش طه ) (: الهدف)

ب لنغرب وخ رجه):

ذلك) ويشم7  األفالم،) إنت ج 

وتوجيه) إنت ج  الخصوص  وجه  على 

وتور د الخدم ت السمعية والشصر ة)

تجر بي،) )فيلم صغير،) والسينم ئية)

فيلم) فيديو،) مقطع  إعال4،) بقعة،)

فيلم) فيلم متوسط الطول،) قصير،)

مسلس7،) تلفز وني،) فيلم  روائي،)

وث ئقي،)تقر ر،)...))؛

بر ك) ري  مع  املشترك  اإلنت ج 

لجميع األفالم والبرامج)؛

املنتج ت) نق7  رو  استغالل 
السينم ئية) املصنف ت  من  املشتقة 
ربرطة) مث7  الشصر ة  والسمعية 
والكتب) الفيديو  ورقراص  الفيديو 
واملجالت دو4 ر4 تكو4 هذه الق ئمة)

ب ملة.
العملي ت،) جميع  ع م،) وبشك7 
والتج ر ة) طشيعته ،) ك نت  مهم  
واملنقولة) والحرفية  والصن عية 
والعق ر ة،)املتعلقة ب ألبي ء)املذكورة)
مم ثلة رخرى  ربي ء) ري  رو   رعاله 
ر4) املحتم7  من  صلة،) ذات  رو  (
تفض7،)بشك7 مش بر رو غير مش بر،)
الهدف املنشود الشركة رو امتداده )

روتطو ره .
الشركة) مقر  (: االجتم عي) املقر 
حدد في العنوا4 الت لي):)رقم)15)ب رع))

األبط ل بقة)4)ركدال الرب ط.
املدة الق نونية):)تأسست الشركة)
ت ر خ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النه ئي له .
ررسم ل) (: االجتم عي) الررسم ل 
آالف) عشرة  مشلغ  في  حدد  الشركة 
مئة) إلى  قسمت  ((10.000( درهم)
لك7) درهم  م ئة  من  حصة  (100(
حصة))مدفوعة ب لك م7،)واكتتبت في)
املجموع من قش7 الشرك ء)وخصصت)
لك7 منهم،)بم  يتن سب مع مس هم ت)

ك7 منهم على النحو الت لي):
السيدة هدى اوترحوت)50)حصة.)

السيد كر م هشيط)50)حصة.
تدفع هذه الحصص ب لك م7 كله )

للشركة.
التسيير):)يسير الشركة):

الق طنة) اوترحوت  السيدة هدى 
ب رع) (،7 رقم) بلوك ج،) (،22 بقط ع)
مغربية) حي الر  ض الرب ط،) الحور،)
ين ير) (7 بت ر خ) مزدادة  الجنسية،)
1985،)ح ملة للشط قة الوطنية رقم)

.A698065
السيد كر م هشيط الق طن برقم)
اكدال،) حي ابن سين ،) (،25 عم رة) (1
مزداد) الجنسية،) مغربي  الرب ط،)
بت ر خ)5)ربر 7)1985،)ح م7 للشط قة)

.AA57399(الوطنية رقم

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  لدى  التج ري 
الجهوي) املركز  طر ق  عن  ب لرب ط 
رقم) تحت  ب لرب ط  لالستثم ر 

.150577
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 DIVA EXPRESS GENERAL
TRADING L.L.C

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) املؤرخ  العرفي  للعقد  طشق  
الق نو4) وضع  تم  (2021/02/05
املسؤولية) ذات  للشركة  األس �سي 

املحدودة على الشك7 الت لي):
 DIVA EXPRESS (: اسم الشركة)

.GENERAL TRADING L.L.C
غرض الشركة يكمن في):

املنتج ت) رنواع  جميع  بيع 
املالبس) بيع  والسيم   ب لتجزئة،)
ب لتجزئة بم  في ذلك الشيع ب لتجزئة)
املالبس) رو  الخ رجية  للمالبس 
واملالبس) )القمص 4  الداخلية)
والجوارب) ذلك)) إلى  وم   الداخلية 
وبيع) الطف ل،) او  النس ء) رو  للرج ل 
رو) الجلود  من  املصنوعة  املالبس 
بيع) وكذلك  الفراء) وجلود  الفراء)

املالبس الر  ضية ب لتجزئة.
املت جر) في  ب لتجزئة  املالبس  بيع 

املتخصصة.
الجملة) وتج رة  وبيع  براء)
جميع) وتصدير  واستيراد  والتجزئة 
ورغطية) واملالبس  املالبس  رصن ف 

الررس واألحذية.
املالبس) م رك ت  جميع  تمثي7 

املغربية رو األحذية.
استيراد وتصدير جميع املنتج ت)

واملواد.
املقر االجتم عي للشركة):

5)زنقة ابن الن في)-)الدار الشيض ء.
ررس امل ل):

مشلغ) في  الشركة  ررسم ل  حدد 
 1000 إلى) وقسم  درهم ،) (100.000
لحسن) بن  لسيد  اجتم عية  حصة 

سعيد.
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بن) السيد  تعيي4  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  سعيد  لحسن 

غير محدودة.

السنة) تبتدئ  (: امل لية) السنة 

امل لية في الف تح من ين ير وتنتهي في)

31)ديسمبر من ك7 سنة.

تم اإليداع الق نوني للشركة لدى)

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

الرب ط تحت رقم)494433.

(: الضر بي) التعر ف  رقم 

املوحد) التعر ف  (50109977

للمق ولة)002714176000069.
مقتطف بمث بة اعال4
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 MAZINE ENERGIES شركة

NOUVELLES
ش.م.م

15، ب رع األبط ل الشقة 4 - ركدال 

- الرب ط.3

حل الرشكة
ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

للجمع الع م) (2018 ين ير) (25 بت ر خ)

 MAZINE لشركة) الع دي  الغير 

بركة) (ENERGIES NOUVELLES

ررسم له ) محدودة،) مسؤولية  ذات 

(: االجتم عي) مقره   درهم،) (50.000

ركدال) (- (4 15)ب رع األبط ل الشقة)

-)الرب ط.

تم اإلقرار ب إلجم ع على م  يلي):

-)ح7 للشركة.

-)تعيي4 مصفي للشركة في شخص)

السيد املعطي بوعن 4 وتعيي4 الوكي7)

في شخص السيدة رج ء)رضوا4.

 15 تحديد مقر ح7 الشركة في) (-

(- ركدال) (- (4 الشقة) األبط ل  ب رع 

الرب ط.

مكتب) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (2021/03/18 بت ر خ)

.111892
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ITEL CONSULTING
إعال4 بخصوص تأسيس بركة 

ب لشيض ء) مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (2021/01/20 بت ر خ)

بركة ب ملواصف ت الت لية):
.ITEL CONSULTING(:(التسمية

سبتة) زنقة  (7 (: االجتم عي) املقر 
إق مة رامي الط بق الث ني رقم املكتب)

8)-)الدار الشيض ء.
الهدف االجتم عي):

في) واملشورة،) الخدم ت  تقديم  (-
مش نيه  الخ صة رو في مش ني عمالئه ،)
وتركيب) وتجهيز  وتصميم  ودراسة 
رنظمة) وتحسي4  واستخدام  وإدارة 
املعلوم ت) تكنولوجي   وبشك ت 

واالتص الت السلكية والالسلكية،
-)تصميم وإنت ج وتشغي7 وإع دة)
املعلوم ت) تكنولوجي   منتج ت  بيع 

واالتص الت،
املع مالت) جميع  رعم،) وبشك7  (-
وامل لية) والصن عية  التج ر ة 
بشك7) املتعلقة  والعق ر ة  واملنقولة 
كلي  رو جزئي ) مش بر رو غير مش بر،)
رعاله) إليه   املش ر  املع مالت  إلحدى 
لتسهي7 نش ط الشركة وكذلك جميع)
املش برة،) غير  رو  املش برة  املع مالت 
بك7) بأي  املش برة  غير  املش رك ت 
من األبك ل في الشرك ت التي تسعى)
لتحقيق رهداف مم ثلة رو ذات صلة.

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 
مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.

الررسم ل):)100.000)درهم.
السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر.
املدة):)99)سنة.

الحصص):)السيد محمد عشو�سي)
100.000)درهم.

ح م7) محمد عشو�سي،) (: التسيير)
(،QA11378 رقم) الوطنية  الشط قة 
اليوسفية،) (93 املقيم في حي الغدير)

من مواليد1960/06/06.
ب ملحكمة) (: الق نوني) اإليداع 

التج ر ة الدار الشيض ء.
بت ر خ) (49544 (: السج7 التج ري)

.2021/03/22
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 MARVILLAS DEL GRAN

ATLAS

ش.م.م ذات بر ك وحيد

الررسم ل االجتم عي : 10.000 

درهم.

املقر االجتم عي : مراكش، تجزئة 

املس ر قطعة 235 الشقة رقم 4 - 

الط بق الث ني.

سج7) موثق  عقد  بمقت�سى 

(،2021 فبراير) (03 بت ر خ) بمراكش 

لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع  تم 

 MARVILLAS DEL GRAN ATLAS

ش.م.م ذات بر ك وحيد على الشك7)

الت لي):

 MARVILLAS (: الشركة) تسمية 

ذات) ش.م.م  (DEL GRAN ATLAS

بر ك وحيد.

(: للشركة) االجتم عي  الهدف 

اإلنع ش العق ري.

املقر االجتم عي للشركة):)مراكش،)

تجزئة املس ر قطعة)235)الشقة رقم)

4)-)الط بق الث ني.

حدد ررسم ل) (: ررسم ل الشركة) (

درهم) (10.000 مشلغ) في  الشركة 

مقسمة إلى)100)حصة اجتم عية من)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)من)

قش7 الشر ك الوحيد وبشك7 ك م7.

 100 (: الحمزاوي) احمد  السيد 

حصة اجتم عية.

مجموع):)100)حصة اجتم عية.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تقييده ) ت ر خ  من  ابتداء) سنة  (99

ب لسج7 التج ري بمراكش.

الشركة) تسير  (: الشركة) تسيير 

الحمزاوي) احمد  السيد  طرف  من 

مسير بر ك وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

السنة االجتم عية):)تبتدئ السنة)

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

31)ديسمبر من ك7 سنة.

وقد تم اإليداع الق نوني للشركة)
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
 2021 فبراير) (17 بت ر خ) بمراكش،)
عدد) وتحت  (120706 عدد) تحت 

111471)من السج7 التج ري.
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ACCORD FIDUCIAIRE
مكتب مح سب معتمد 

من طرف الدولة
اله تف : 05.23.36.91.37

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) تحر ر  تم  (2021/03/01
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

ب لخص ئص الت لية):
PETROLINK(:(التسمية

سواء) الشركة  هدف  (: الهدف)
لص لحه ) ب لخ رج  رو   ب ملغرب 

رو لص لح الغير هو):
التعشئة والتكييف.

سنة تبتدئ من ت ر خ) (99 (: املدة)
التقييد ب لسج7 التج ري.

الخوادرة) دوار  (: االجتم عي) املقر 
روالد اسبيطة الزم مرة سيدي بنور.

ررسم ل) (: االجتم عي) الررسم ل 
)م ئة) درهم) (100.000 (: الشركة هو)
رلف درهم))مقسمة إلى)1000)سهم،)
درهم) (100 قيمة السهم الواحد هي)

محررة ب لك م7 ومقسمة ك لت لي):
السيد محمد بلخدير):)334)سهم .

السيد انس بلخدير)333)سهم .
السيدة حليمة مكروم)333)سهم .
:)من طرف السيد) تسيير الشركة)

انس بلخدير.
ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 
31)ديسمير من نفس) ين ير وتنتهي في)

السنة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط للمحكمة االبتدائية بسيدي)
تحت رقم) (2021/03/18 بنور يومه)

.3899
تحت) مسج7  (: التج ري) السج7 

رقم)2993)بمدينة سيدي بنور.
324 P 
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 LA MANUFACTURE DE

L’ENERGIE
ش ذ م م

راسم ل يقدر ب)100.000)درهم

املقر االجتم عي):)ب رع األبط ل الشقة رقم)4 

ركدال،)الرب ط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 ين ير) (25 بت ر خ) ب لرب ط 

للشركة،) األس �سي  الق نو4  إنش ء)

والتي تتصف كم  يلي):

الصفة الق نونية):)بركة محدودة)

املسؤولية.

 LA MANUFACTURE (: اسمه )

.DE L’ENERGIE

هدفه ):)التسيير واإلدارة التج ر ة،)

استيراد وتصدير املعدات) التف وض،)

والشنية) والصن عة  الشن ء) مج ل  في 

وتكنولوجي ) والزراعة  التحتية 

املعلوم ت وقط ع التقني ت الجديدة.

مقره ):)ب رع األبط ل الشقة رقم)

4)ركدال،)الرب ط.

يوم) من  تبتدر  سنة  (99 (: رمده )

التأسيس.

درهم) (100.000 (: ررسم له )

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بي4 الشرك ء)على الشك7 الت لي):

 500 النفزي) انوار  محمد  السيد 

حصة.

السيد جواد صغير)250)حصة.

 250 الحمزاوي) مع د  السيد 

حصة.

إدارته ):)يدير الشركة ك7 من):

السيد محمد انوار النفزي.

السيد جواد صغير.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في متم بهر ديسمبر)

من ك7 سنة.

يقتطع من األرب ح) (: توزيع األرب ح)

االحتي ط) رج7  من  (%5 الص فية)

الص فية) الش قي من األرب ح  الق نوني 

حسب) املش ركي4  على  توزع 

الحصص.

به ) املحتفظة  املش لغ  ب ستثن ء)

املخصصة) رو  املتت لية  للسنوات 

لالحتي ط ت حسب قرارات الشرك ء.
التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

ب لرب ط تحت رقم)150155.
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 STE  LES PARFUMS DU

SOLEIL
SARL AU

عقد) (2021/01/19 بت ر خ) تم 

اجتم ع ع م استثن ئي حدد بموجشه)

النق ط اآلتية):

من) (2 امل دة) وتحديث  توضيح 

النظ م األس �سي ك لت لي):

امل دة)2)الغرض

الغرض من الشركة في املغرب وفي)

الخ رج):

الخ م) املواد  وتصدير  استيراد  (-

وبيع) وتحو 7  وتخز ن  وتصنيع 

التجمي7) ومستحضرات  العطور 

ومنتج ت العن ية ب لجسم.

-)براء)وبيع العطور ومستحضرات)

رو) الحية  النش ت ت  وجميع  التجمي7 

املحولة من جميع املنتج ت الزراعية)

الطشيعية في املش ت7 رو املحولة.

املنتج ت) ك فة  وانت ج  ابتك ر  (-

الحرفية.

-)استيراد وتصدير االنت ج املرتشط)

بنش ط) مش بر  غير  رو  مش بر  بشك7 

الشركة.

-)االنش ء)والتصدير بك فة ربك لهـ)

والتأجير،) والتش دل،) واملس همة،)

وتحو 7 وتنمية األص7 التج ري.

وتصدير) واستيراد  وبراء) بيع  (-

الوس ئ7) جميع  على  املطشوع ت 

البريدية،) الشط ق ت  )الكتب،)

األقراص) الصوت،) الفيديو،)

اإلنج ز،) اإلنت ج،) إلخ)) املدمجة،)

اسم) تحت  وسيط  ري  على  النشر 

 LES PARFUMS DU اإلصدار)

.SOLEIL

-)إنش ء،)حي زة،)تأجير،)تأجير حر)
تركيب،) التج ر ة،) األصول  لجميع 
رصول) مؤسسة،) ري  استغالل 
تتعلق) عم7  ورش  مص نع،) تج ر ة،)

بأي من األنشطة املحددة.
-)رخذ رو حي زة رو استغالل رو بيع)
ري عملية وبراءة اختراع تتعلق بهذه)

األنشطة.
-)املش ركة املش برة رو غير املش برة)
للشركة في ري مع ملة م لية رو عف ر ة)
تج ري) مشروع  ري  وفي  منقولة  رو 
بغرض) مرتشط   يكو4  قد  رو صن عي 
رو ذي) رو ري غرض مش به  الشركة 

صلة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) بمراكش  التج ر ة 

2021/02/22)تحت عدد)120868.
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KHOUY NEGOCE
بركة محدودة املسؤولية

ذات الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2021 م رس) (3 في) ب لداخلة 
لشركة) األس �سي  الق نو4  تحديد 
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية):
 KHOUY (: االجتم عية) التسمية 

.NEGOCE
بركة) (: الق نونية) الطشيعة 
الشر ك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
غرض الشركة):)بيع وبراء)وإصالح)
مختلفة،) خدم ت  االتص ل،) مواد 

تج رة ع مة،)استيراد وتصدير.
املقر االجتم عي):)حي السالم،)رقم)

ب)1،)الداخلة.
من) سنة  (99 (: االجتم عية) املدة 

ت ر خ تأسيسه  النه ئي.
في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
حصة اجتم عية من فئة)100)درهم،)
كله  لف ئدة الشر ك الوحيد السيد)

خي يوسف.
التسيير):)تعيي4 السيد خي يوسف)

غير) ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

ب لداخلة) االبتدائية  املحكمة  ضشط 

تحت رقم) (،2021 م رس) (17 بت ر خ)

الشركة) تقييد  وتم  (،2021/418

ب لسج7 التج ري ب لداخلة تحت رقم)

.17639
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LIMPIEZA CLEAN SERVICE

SARL AU

ت سيس بركة محدودة املسؤولية 
بشر ك وحيد

م رس) (18 عرفي) عقد  بمقت�سى 

تأسيس بركة) تقرر  ب لرب ط  (2021

وحيد) بشر ك  املسؤولية  محدودة 

ب لخص ئص الت لية):

 LIMPIEZA(:(التسمية االجتم عية

.CLEAN SERVICE SARL AU

املقر االجتم عي):)56)زنقة ابراهيم)

روداني)56)رقم)2)الط بق)1)املحيط.

الهدف):)التنظيف.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثه  الفعلي.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

حصة بقيمة)100)درهم للواحد.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

31)من ديسمبر) ف تح ين ير وتنتهي في)

من ك7 سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد ايووب مواد ملدة غير محدودة.

الشرك ء):)السيد ايووب مواد.

املحكمة) قلم  في  اإليداع  تم 

من مؤرخة  الرب ط   التج ر ة 

 18)م رس)2021،)تحت الرقم)2689.

التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.150513
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شركة جاد كنترول
ش ذ م م

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقتض عقد عرفي سج7 ببربيد)

وضع) تم  (،2021 فبراير) (18 بت ر خ)

ذات) لشركة  األس سية  القواني4 

مسؤو ة محدودة.

التسمية):)ج د كنترول ش ذ م م.

من بي4 رهداف الشركة) (: الهدف)

م  يلي):

فحص وصي نة السي رات.

العملي ت) جميع  ع مة  وبصفة 

الصن عية،)التج ر ة،)امل لية املنقولة)

االرتش ط) يمكنه   التي  املنقولة  رو غير 

مش برة رو بصفة غير مش برة بأهداف)

ازده ر) على  تس عد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

تجزئة) (1 رقم) (: االجتم عي) املقر 

حي) (4 العمرا4 الط بق األول املكتب)

سوالم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسه .

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

مشلغ)100.000)درهم.

للسيد) التسيير  رسند  (: التسيير)

مصطفى هدن .

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير إلى غ ية)31)ديسمبر من ك7)

سنة.

م ) األرب ح  من  يخصم  (: األرب ح)

يقدر ب)5%)من رج7 تكو ن االحتي ط)

يشلغ عشر) ر4  إلى  للشركة  الق نوني 

الررسم ل االجتم عي.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لسج7)

فبراير) (26 بت ر خ) ببربيد  التج ري 

2021،)تحت رقم)270.

ب لسج7) الشركة  تسجي7  وتم 

التج ري لدى نفس املحكمة ببربيد)

تحت رقم)14767.
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 FIDUCIAIRE

LE COMPTE CLAIR

SARL AU

 STE GREEN-EN

SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد

ت سيس بركة
سج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م رس) (12 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)

تم وضع القواني4 االس سية) (،2021

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

بر ك وحيد.

التسمية):)غر ن-ا4،)ش.م.م.ش.و.

من بي4 اهداف الشركة) (: الهدف)

م  يلي):

الشن ء) رو  متنوعة  رعم ل  ت جر،)

مق ول ودراسة املش ريع.

العملي ت) جميع  ع مة  وبصفة 

امل لية) التج ر ة،) الصن عية،)

واملنقولة رو غير املنقولة التي يمكنه )

االرتش ط مش برة رو بصفة غير مش برة)

على) تس عد  والتي  الشركة  ب هداف 

ازده ر وتنمية الشركة.

ب رع مرس) (26 (: املقر االجتم عي)

السلط 4 بقة رقم)3،)الط بق االول)

الدارالشيض ء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

ت سيسه .

في) حدد  (: االجتم عي) الراسم ل 

مشلغ)100.000)درهم.

للسيد) التسيير  رسند  (: التسيير)

بنسراج ف طمة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير الى غ ية)31)ديسمبر من ك7)

سنة.

االرب ح):)يخصم من االرب ح م يقدر)

االحتي ط) تكو ن  رج7  من  (% (5 ب)

 1/10 تشلغ) ر4  الى  للشركة  الق نوني 

الراسم ل االجتم عي.

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 

الضشط ب ملحكمة التج ر ة ب لسج7)

بت ر خ) ب لدارالشيض ء)  التج ري 

12)م رس)2021،)تحت رقم)769943 

ب لسج7) الشركة  تسجي7  وتم 

املحكمة) نفس  لدى  التج ري 

ب لدارالشيض ء)تحت رقم)494461.
من رج7 الخالصة والشي 4

ائتم نية كونت كلير
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FIDUCIAIRE

LE COMPTE CLAIR

SARL AU

 STE PROMO ANASS
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد

ت سيس بركة
سج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) (12 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)

تم وضع القواني4 االس سية) (،2021

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

بر ك وحيد.

رنس،) برومو  (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

من بي4 اهداف الشركة) (: الهدف)

م  يلي):

وبراء) وبيع  عق ري  منعش 

العق رات.

العملي ت) جميع  ع مة  وبصفة 

امل لية) التج ر ة،) الصن عية،)

واملنقولة رو غير املنقولة التي يمكنه )

االرتش ط مش برة رو بصفة غير مش برة)

على) تس عد  والتي  الشركة  ب هداف 

ازده ر وتنمية الشركة.

ب رع مرس) (26 (: املقر االجتم عي)
السلط 4 بقة رقم)3،)الط بق االول)

الدارالشيض ء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

ت سيسه .

في) حدد  (: االجتم عي) الراسم ل 

مشلغ)100.000)درهم.

للسيد) التسيير  رسند  (: التسيير)

الق سمي عشد الكر م.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير الى غ ية)31)ديسمبر من ك7)

سنة.

االرب ح):)يخصم من االرب ح م يقدر)

االحتي ط) تكو ن  رج7  من  (% (5 ب)

 1/10 تشلغ) ر4  الى  للشركة  الق نوني 

الراسم ل االجتم عي.

كت بة) لدى  الق نوني  االيداع  تم 

الضشط ب ملحكمة التج ر ة ب لسج7)

 5 بت ر خ) ب لدارالشيض ء) التج ري 

م رس)2021،)تحت رقم)768723))وتم)
التج ري) ب لسج7  الشركة  تسجي7 

ب لدارالشيض ء) املحكمة  نفس  لدى 

تحت رقم)493403.
من رج7 الخالصة والشي 4

ائتم نية كونت كلير
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شركة فيزيو بلوس ابتيك
ش ذ م م ش و

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك وحيد

سج7) عرفي  عقد  بمقتض 

تم) (،2021 فبراير) (3 بت ر خ) بسط ت 

وضع القواني4 األس سية لشركة ذات)

مسؤو ة محدودة ذات بر ك وحيد.

التسمية):)فيزيو بلوس ابتيك ش ذ)

م م ش و.

الهدف):)اختص ص نظ رات تج رة)

الشيع ب لتقسيط.

العملي ت)) جميع  ع مة  وبصفة 

امل لية،)التج ر ة،)الصن عية املنقولة)

االرتش ط) يمكنه   التي  املنقولة  رو غير 

مش برة رو بصفة غير مش برة بأهداف)

ازده ر) على  تس عد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

الط بق األر�سي) (: املقر االجتم عي)

مرآب حي الشيخ ب رع سيدي العيدي)

رقم)85)سط ت.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسه .

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

مشلغ)100.000)درهم.
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للسيدة) التسيير  رسند  (: التسيير)
سنش ر رمينة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 
ف تح ين ير إلى غ ية)31)ديسمبر من ك7)

سنة.
م ) األرب ح  من  يخصم  (: األرب ح)
يقدر ب)5%)من رج7 تكو ن االحتي ط)
يشلغ عشر) ر4  إلى  للشركة  الق نوني 

الررسم ل االجتم عي.
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية بسط ت)
تحت رقم) (،2021 فبراير) (24 بت ر خ)

.101/21
ب لسج7) الشركة  تسجي7  وتم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التج ري 

بسط ت تحت رقم)6377.
330 P

IMANDIS TRADING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات بر ك وحيد
املقر االجتم عي : تجزئة 105

عم رة س الط بق الث لث
الحي الصن عي موالي ربيد 

الدار الشيض ء
تأسيس بركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
14)سبتمبر)2020،)تم إعداد الق نو4)
املسؤولية) ذات  لشركة  االس �سي 

املحدودة ذات بر ك وحيد.
 IMANDIS (: الشركة) تسمية 

.TRADING
بإيج ز في ك7 من) (: عرض الشركة)
:)صن عة البسكو ت) املغرب والخ رج)
ومعجن ت) والشقسم ط  الصن عي 

الحفظ.
الغذائية) املواد  وتوزيع  استيراد 

الع مة ومنتج ت النظ فة.
تج رة الحشوب والشقولي ت.

بجميع) والتجزئة  الجملة  تج رة 
الخصوص) وجه  وعلى  ربك له  
استيراد وتصدير وبيع جميع املنتج ت)
البسكو ت) لتصنيع  املصنعة  بشه 
املنتج ت) جميع  وتسو ق  وتوزيع 
واألصن ف) واألجزاء) الغذائية  واملواد 

املتنوعة.

العملي ت) ك7  ع مة  وبصفة 

الصن عية والتج ر ة وامل لية التي له )

عالقة ب لهدف االجتم عي رعاله والتي)

من بأنه  تطو ر وتنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

ت ر خ تسجيله  ب لسج7 التج ري.

 105 تجزئة) (: االجتم عي) املقر 

الحي) الث لث  الط بق  »س«) عم رة)

الصن عي موالي ربيد الشيض ء.

محدد) (: االجتم عي) الررسم ل 

إلى) درهم مقسم  (100.000 مشلغ) في 

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة الواحدة مدفوع ب لك م7 من)

طرف الشر ك الوحيد اآلنسة إيم 4)

رك دي.

ف تح) في  تبتدئ  (: الح لية) السنة 

ك7) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ين ير 

سنة.

وملدة) الشركة  ستسير  (: التسيير)

غير محددة من طرف السيدة إيم 4)

رك دي.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

ب ملحكمة) الضشط  بكت بة  الق نوني 

التج ر ة ب لدار الشيض ء)في)7)ديسمبر)

2020،)تحت رقم)756338،)السج7)

التج ري)481909.

331 P

STE AY JAB
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشر ك الوحيد

 18 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس بركة ذات) (2021 م رس)

الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد خص ئصه  ك لت لي):

.STE AY JAB(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

األجهزة) في  املت جرة  (: الهدف)

املنزلية.

املقر االجتم عي):)الحي اإلداري رقم)

429)سيدي عالل الشحراوي.

ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

ك7) قيمة  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم تم تحر ره ) (100 واحدة م ئة)

ب لك م7 وموزعة كم  يلي):

 1000 (: الج بري) عي د  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد عي د) تعيي4  تم  (: التسيير)

الوطنية) لشط قة  الح م7  الج بري 
ملدة) للشركة  مسير  (A753983 رقم)

غير محدودة.

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ري للمحكمة االبتدائية بتيفلت)

بت ر خ)24)م رس)2021)تحت رقم)89.

332 P

STE LND TEXTILE
ش.ذ.م.م.

لشر ك الوحيد

بركة ذات مسؤولية محدودة

لشر ك الوحيد

ذات ررسم ل : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : طنجة املنطقة 

الصن عية، طر ق تطوا4 ممر، 

قطعة 1 رقم 11

تكو ن بركة
بمقت�سى سند عرفي مؤرخ) ( (- (1

 2021 فبراير) (22 بت ر خ) بطنجة 

 2021 فبراير) (23 بت ر خ) ومسج7 

 15724/7049 اإليداع) رقم  وتحت 

ذات) بركة  وإق مة  إنش ء) تم  فقد 

الوحيد) لشر ك  محدودة  مسؤولية 

والتي تتضمن املميزات الت لية):

 STE LND TEXTILE (: التسمية)

ش.ذ.م.م.

الهدف):)إ4 الشركة تهدف إلى):

رس س ):)تصميم املنسوج ت.

املالبس واملنسوج ت.

دع م ت) ربك ل  جميع  إنش ء)

املواد الهيكلية لألز  ء)والشيئة.

وغرزه ) والتطر ز  الصش غة 

املختلفة.

من) واملق ول  املالبس  تصدير 

الش طن.

استيراد وتصدير ري منتج رو م دة)

رو م دة تتعلق بمج ل املالبس.

جميع) تنفيذ  على  ق درة  ستكو4 

والصن عية) التج ر ة  العملي ت 

بيع) تمثي7،) شحنة،) والعموالت،)

وبراء)وتأجير ري م دة رو منتج.

براء)وبيع وتوزيع وتسو ق جميع)

املنتج ت واملواد الغذائية والشض ئع)

واألبي ء)واملواد الخ م واملعدات.

التمثي7 والسمسرة والعمولة على)

والسلع) والشض ئع  املنتج ت  جميع 

واملواد.

لنفسه ) تفع7  ر4  له   يجوز 

لحس ب رطراف ث لثة رو ب ملش ركة في)

واملشيع ت) التج ر ة  العملي ت  جميع 

واملشتري ت.

االستيراد والتصدير بشك7 ع م.

العملي ت) ك7  (: عموم ) ركثر 

امل لية) الصن عية،) التج ر ة،)

والعق ر ة رو الغير العق ر ة وخصوص )

السمسرة التي له  عالقة مش برة رو)

غير مش برة بأحد األهداف الس لفة)

الذكر رو ك7 هدف مم ث7 رو مش به.

املنطقة) :)طنجة،) املقر االجتم عي)

ممر،) تطوا4  طر ق  الصن عية،)
قطعة)1)رقم)11.

يوم) تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
ب) حدد  (: االجتم عي) امل ل  ررس 

100.000)درهم مئة رلف درهم مجزر)

إلى)1000)حصة اجتم عية ذات قيمة)

100)درهم للواحد خصصت لـ):

السيد اللرني محمد حمزة):)1000 

حصة اجتم عية.

القيمة نقدا مل ) والك7 مق ب7 رداء)

درهم مئة رلف) (100.000 مجموعه)

درهم.

التسيير):)واحد رو ركثر من املسيرين)

بصالحية واسعة.

حمزة) محمد  اللرني  السيد  عي4 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من) تنطلق  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير إلى)31)ديسمبر.
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الص فية) النت ئج  إ4  (: النت ئج)
الق نونية) االقتط ع ت  بعد  للشركة 
على) والتنظيمية تقسم بي4 الشرك ء)
حسب عدد الحصص اململوكة لك7)

واحد منهم.
إنج زه) الق نوني تم  اإليداع  ( (- (2
ب ملحكمة) الضشط  كت بة  لدى 
 2021 8)م رس) التج ر ة بطنجة يوم)
 113929 التج ري رقم) تحت سج7 

وتحت رقم اإليداع)240129.
مستخلص مط بق لألص7

التسيير

333 P

STE BET TORRE NORD
ش.ذ.م.م.

الشر ك الوحيد
بركة ذات مسؤولية محدودة

الشر ك الوحيد
ذات ررسم ل قدره : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : طنجة، 12 ب رع 
لشن 4 إق مة ي منة 1 الط بق الرابع 

رقم 58
السج7 التج ري رقم 78379

فسخ الشركة
إ4 الشر ك الوحيد للشركة) ( (- (1
 BET TORRE NORD املسم ة)
مسؤولية) ذات  بركة  ش.ذ.م.م 
محدودة ذات ررسم ل قدره)100.000 
درهم  ومقره  االجتم عي بطنجة،)12 
الط بق) (1 ي منة) إق مة  لشن 4  ب رع 
فبراير) (15 قرر بت ر خ) (58 الرابع رقم)

2021)م  يلي):
فسخ))الشركة بصفة س بقة ألوانه )
ش.ذ.م.م.) (BET TORRE NORD
اعتش را من هذا الت ر خ تصفيته  وفق )
التصفية) ومك 4  و30) (29 للم دتي4)

مقر االجتم عي للشركة.
السيد الفرسيوي خ لد كمصفي)

للشركة.
إنج زه) الق نوني تم  اإليداع  ( (- (2
ب ملحكمة) الضشط  كت بة  لدى 
التج ر ة بطنجة يوم)10)م رس)2021 

تحت رقم اإليداع)240204.
مستخلص مط بق لألص7

املصفي

334 P

FIDUCIAIRE BENJELLOUN SARL

 BD ABDERRAHMAN EL YOUSSE 1 EX

ESSALAM

1er(ETAGE(N°10(APT(N°(3(-(TANGER

TEL / FAX : 05.39.32.21.47

 STE ARIJ
SARL AU

تصفية الشركة
رعلنت الشر كة الوحيدة السيدة)

بصفته ) (ARIJ لشركة) لعو ني  حن 4 

مصفية إغالق التصفية بشك7 نه ئي)

 2021 فبراير) (25 من) ابتداء) وذلك 

ت ر خ املحضر.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) بطنجة  التج ر ة 

2021)تحت رقم)2358.
بمث بة مقتطف وبي 4

335 P

STE FE LOLO TAN
SARL AU

 49- RDC(IMMEUBLE(RAWAN 

N°37 GZENAYA(ROUTE 

DE SIDI KACEM TANGER

بركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر ك وحيد

تأسيس
سج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 م رس) (3 بت ر خ) بطنجة 

 FE لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع 

LOLO TAN SARL AU)ذات املميزات)

الت لية):

الشر ك):)

مغربي) الغنمة  محمد  السيد 

الجنسية مزداد بت ر خ)6)فبراير)1985 

بمركب) والس كن  ت ون ت  بشوب ب7 

02)كزن ية) 2)رقم) النسيم) (3 الحسني)

التعر ف) لشط قة  والح م7  طنجة 

ص لحة) (CD 106645 الوطنية رقم)

إلى غ ية)26)ين ير)2025.

 STE FE LOTO TAN (: التسمية)

.SARL AU

 PATISSERIE (: الغرض)

.BOULANGERIE

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)
درهم م ئة رلف درهم) (100.000 في)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة اكتتبت):

 1000 (: الغنمة) محمد  السيد 
حصة.

 IMMEUBLE (: االجتم عي) املقر 
 RAWAN( 4-9( RDC( N°37
 GZENAYA ROUTE DE SIDI

.KACEM TANGER
املدة):)99)سنة.

تم تعيي4 السيد محمد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  الغنمة 

محدودة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليدع  تم 
م رس) (10 بت ر خ) بطنجة  التج ر ة 

2021)تحت رقم)2385.
بمث بة مقتطف وبي 4

336 P

ائتم نية الشغي7

مح سب معتمد

عضو بجمعية ائتم ني ت الشم ل
افينور

ربغ ل املح سشة

تأسيس الشرك ت
التوكي7 العق ري

9،))ب رع ف س،)الط بق األول،)رقم)1)-)طنجة

اله تف والف كس):)05.39.93.21.67

املحمول):)06.61.17.09.80/06.61.16.65.59

fiduciairebghiel@(:(العنوا4 االلكتروني

gmail.com

 STE CAR WASH DI -
YOUNES

SARL
س.ت رقم 21.947
الح7 املشكر للشركة

الجمعية) محضر  بمقت�سى  ( (- (1
الشركة) الع مة غير الع دية للشرك ء)
 CAR WASH DI - YOUNES(املسم ة
بركة ذات مسؤولية محدودة يشلغ)
والك ئن) درهم  (100.000 ررسم له )
زنقة) (،21 ب) االجتم عي  مقره  
طنجة املسجلة ب لسج7) (- خوارزمي)
التج ري بطنجة تحت الرقم التحليلي)
 2021 فبراير) (3 اجتمع يوم) (21947

وتقرر):

وتعيي4) للشركة  املشكر  الح7 

للشركة) مصفي   رحمد  ديرا  السيد 

ب لعنوا4) التصفية  مقر  وتحديد 

الك ئن ب)21،)زنقة خوارزمي طنجة.

تم) قد  الق نوني  اإليداع  ( (- (2

إنج زه لدى))كت بة الضشط ب ملحكمة)

فبراير) (16 بت ر خ) بطنجة  التج ر ة 

2021)تحت رقم)239365.
مستخرج مط بق لألص7

الشغي7 محمد كم ل

337 P

STE EFISENS MAROC
تفو ت حصص الشركة
تغيير الشر ك الوحيد
تعدي7 نظ مي تالزمي

عرفي) عقد  عن  يترتب  ( (- (1

بركة) ر4  (2021 ين ير) (25 بت ر خ)

مسؤولية) ذات  بركة  (EFILIANCE

الفرن�سي) للق نو4  خ ضعة  محدودة 

مقره ) الك ئن  رورو،) (145 رسم له )

ب ريس))فرنس ))-)7،)زنقة س نت لو�سي)

للشرك ت) التج ري  ب لسج7  املقيدة 

لش ريس تحت رقم)829.480.094)قد)

بركة) حصة  (1000 مجموع) فوتت 

 EFISENS(التي ك نت تمتلكه  في بركة

مسؤولية) ذات  بركة  (MAROC

رسم له ) وحيد  بشر ك  محدودة 

100.000)درهم الك ئن مقره  ب لدار)

(،1.100 (- معروف) سيدي  الشيض ء)

ب رع القدس)-)الدار الشيض ء)حضيرة)

األر�سي،) الط بق  (،4 بور) نيربور،)

الطشقة)002))السج7 التج ري)-)الدار)

بركة) لف ئدة  (،(337.087 الشيض ء)

EFISENS)بركة ذات رسهم مبسطة)

رسم له ) الفرن�سي  للق نو4  خ ضعة 

مقره ) الك ئن  رورو،) (195.981.96

ب ريس))فرنس ))-)7،)زنقة س نت لو�سي)

للشرك ت) التج ري  ب لسج7  املقيدة 

لش ريس تحت رقم)443.174.875.

 25 بت ر خ) قرارات  بموجب  ( (- (2

 EFISENS بركة) فإ4  (،2021 ين ير)

قد):
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ع ينت رنه نتيجة لتفو ت بركة)
الشركة) في  لحصصه   (EFILIANCE
اآل4) من  رصشحت  فقد  لف ئدته  
لشركة) الوحيد  الشر ك  فص عدا 

.EFISENS MAROC
للفص7) التالزمي  التعدي7  قررت 

الس بع من النظ م األس �سي.
تم القي م ب إليداع الق نوني) ( (- (3
املحكمة) لدى  الضشط  بكت بة 
بت ر خ الشيض ء) للدار   التج ر ة 
 17)فبراير)2021)تحت رقم)766.038.

املدبر

338 P

 STE LE CLUB DE TIR DE
MARRAKECH

استق لة وتعيي4 مدبر
تعديالت نظ مية

1)-))بقرار بت ر خ)31)ديسمبر)2020 
 LE لشركة) الوحيد  الشر ك  فإ4 
 CLUB DE TIR DE MARRAKECH
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 
 1.000.000 رسم له ) وحيد  بشر ك 
(- درهم الك ئن مقره  ب لدار الشيض ء)
ب رع القوات املسحلة امللكية،) (،67
ب لدار) التج ري  السج7  (11 الط بق)

الشيض ء)رقم)104.909)قد):
سج7 استق لة السيد عشد العز ز)

مسفيوي من مه مه كمدبر.
غير) وملدة  مدبرا  بصفته  عي4 

محددة السيد بدر بنيس.
من) و27) (13 الفصلي4) عدل 

النظ م األس �سي.
تم القي م ب إليداع الق نوني) ( (- (2
املحكمة) لدى  الضشط  بكت بة 
ف تح) بت ر خ  الشيض ء) للدار  التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)767.922.
املدبر

339 P

STE PHOARE
تعيي4 مدبر ن جديدين
تعدي7 نظ مي تالزمي

1)-))إ4 الجمعية الع مة غير الع دية)
ديسمبر) (23 في) املنعقدة  للشرك ء)
لتسمية) الح ملة  للشركة  (2020

مسؤولية) ذات  بركة  (PHOARE

درهم) (100.000 رسم له ) محدودة 

(،14 الشيض ء) ب لدار  مقره   الك ئن 
(- زنقة عي4 حرودة السج7 التج ري)

الدار الشيض ء)رقم)401.507)قد):

عينت بصفتهم  مدبر ن جديدين):

ه يلي) مورك 4  اآلنسة 

جنسية) من  (MORGANE HAYLI

رغسطس) (25 في) املزدادة  فرنسية 

1990)ب لدار الشيض ء)الح ملة لجواز)

والس كنة) (17EH23626 السفر رقم)

 24 (- )فرنس )) عشر) الث ني  بش ريس 

ب رع الب ستي.

 ANTON ه يلي) رنطو4  السيد 

فرنسية) جنسية  من  (HAYLI

ب لدار) (1995 فبراير) (17 في) املزداد 

رقم) السفر  لجواز  الح م7  الشيض ء)

بش ريس) والس كن  (21LC15562
زنقة) (،6 (- )فرنس )) عشر) الرابع 

تيكسي7.

 15 الفص7) لذلك  نتيجة  عدلت 

من النظ م األس �سي.

تم القي م ب إليداع الق نوني) ( (- (2

املحكمة) لدى  الضشط  بكت بة 

بت ر خ الشيض ء) للدار   التج ر ة 

 14)م رس)2021)تحت رقم)768.610.
املدبرا4

340 P

STE ILIAD PROMOTION
تكو ن بركة مس همة

تكمن) التي  الشركة  تكو ن  تم 

م رس) (5 بت ر خ) يلي  فيم   مميزاته  

: 2021

الشك7):)بركة مس همة

 STE ILIAD (: التسمية)

.PROMOTION

الغرض):)يكمن غرض الشركة في)

اإلنع ش العق ري.

99)سنة ابتداء)من قيده ) (: املدة)

ب لسج7 التج ري.

(- الشيض ء) الدار  (: الشركة) مقر 
71،)زنقة عالل بن عشد هللا)-)الط بق)

الرابع.

رلف) ثالثم ئة  (: الشركة) رسم ل 

ثالثة) إلى  املقسم  درهم  (300.000

 100 م ئة) ذات  سهمه  (3000 آالف)

درهم كقيمة إسمية لك7 سهم واحد)

واملدفوعة) نضي   بك مله   املكتتشة 

القيمة كلي .

املتصرفو4):

العلمي،) هللا  عشد  موالي  السيد 

(- )املع ر ف)) الس كن ب لدار الشيض ء)
37)زنقة ابن حزم.

 AOD PARTICIPATIONS بركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 
 100.000 رس له ) ( وحيد) بشر ك 

(- درهم الك ئن مقره  ب لدار الشيض ء)
زنقة عالل بن عشد هللا الط بق) (،71

الرابع.

كو لهو) لوبوك  فرانك  السيد 

 FRANDK LEBOUC -GUILHOU

بوعزة) دار  الشيض ء) ب لدار  الس كن 

إق مة سليمة فيال)12.

مراقب الحس ب ت):)فيدروك كرا4)
زنقة) (،47 الشيض ء) الدار  (- تورنتو4)

عالل بن عشد هللا.
يتكو4) (: واألرب ح) االحتي طي ت 

الربح) من  للتوزيع  الق ب7  الربح 

بعد) امل لية،) للسنة  الص في 

الق نوني) لالحتي طي  املخصص 

وتخصيص النت ئج الص فية الس بقة)

يمكن) الربح،) هذا  ومن  املرحلة،)

جميع) تقتطع  ر4  الع مة  للجمعية 

ر4) املن سب  من  ترى  التي  املش لغ 

رموال) لجميع  تستعمله  كمخصص 

رو ترحيله  من جديد،) االحتي طي ت 

للمس همي4) وجد  إ4  الرصيد  يمنح 

على بك7 ربيح ت.

يخضع) (: ق بلية األسهم للتفو ت)

تفو ت األسهم لألغي ر لقشول مجلس)

اإلدارة.

القي م) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الضشط) بكت بة  الق نوني  ب إليداع 

لدى املحكمة التج ر ة للدار الشيض ء)

رقم) تحت  (2021 م رس) (5 بت ر خ)

.768.785

تم قيد الشركة ب لسج7 التج ري)
 493.229 رقم) تحت  الشيض ء) للدار 

من السج7 التحليلي.
مجلس اإلدارة

341 P

 STE COMPAGNIE DES
 GRANDS HOTELS

D’AFRIQUE
استمرار الشركة

1)-))بموجب الجمعية الع مة غير)
 2020 يونيو) (25 الع دية املنعقدة في)
 STE لتسمية) الح ملة  الشركة  إ4 
 COMPAGNIE DES GRANDS
بركة) (HOTELS D’AFRIQUE
 127.000.000 رسم له ) مس همة 
الشيض ء) ب لدار  مقره   الك ئن  درهم 
27،)ب رع الجيش) »فندق املنصور«)
الدار) التج ري،) )السج7  امللكي)
قررت) قد  (13.675 رقم) الشيض ء)
 357 استمرار الشركة تطشيق  للم دة)
املتعلق) (17.95 رقم) الق نو4  من 

بشرك ت املس همة.
تم القي م ب إليداع الق نوني) ( (- (2
املحكمة) لدى  الضشط  بكت بة 
بت ر خ الشيض ء) للدار   التج ر ة 
 4)م رس)2021)تحت رقم)768.607.

مجلس اإلدارة

342 P

STE BRASSERIE BAVAROISE
الز  دة في الرسم ل من 1.000.000 

درهم
إلى 2.350.000 درهم

والتخفيض من الرسم ل
من 2.350.000 درهم إلى 

1.000.000 درهم
غير) الع مة  الجمعية  إ4  ( (- (1
لتسمية) الح ملة  للشركة  الع دية 
بركة) (BRASSERIE BAVAROISE
الك ئن) محدودة  مسؤولية  ذات 
السالم) ر  ض  (- ب ملحمدية) مقره  
بلوك)E)الط بق األول رقم)48)السج7)
قد) (21.045 املحمدية) التج ري 

قررت:



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7156

الشركة) رسم ل  في  الز  دة 

من) لرفعه  درهم  (1.350.000 بمشلغ)

 2.350.000 إلى) درهم  (1.000.000

 13.500 إحداث) طر ق  عن  درهم 

حصة ذات)100)درهم كقيمة إسمية)

نضي ) املكتتشة  الواحدة  للحصة 

واملدفوعة القيمة كلي  عند االكتت ب.

لرسم ل) الفوري  التخفيض 

درهم) (2.350.000 من) الشركة 

بمشلغ) ري  درهم  (1.000.000 إلى)

إلغ ء) طر ق  عن  درهم  (1.350.000

واالمتص ص) بركة  حصة  (13.500

اإلجم لي للخس ئر املرحلة.

تم القي م ب إليداع الق نوني) ( (- (2

املحكمة) لدى  الضشط  بكت بة 

9)م رس) االبتدائية للمحمدية بت ر خ)

2021)تحت رقم)651.
املدبرو4

343 P

شركة الكليك فاكتوري
ش.ذ.م.م.

STE LA CLICK FACTORY SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بموجب عقد عرفي بطنجة) ( (- (1
بت ر خ)2)ين ير)2021)تم وضع الق نو4)

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة ذات الخص ئص الت لية):

التسمية):)بركة الكليك ف كتوري)

ش.ذ.م.م.

مسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)

محدودة.

:)تقديم خدم ت في مج ل) الهدف)

اإلبه ر.
حي ابن خلدو4) (: املقر االجتم عي)

زنقة)165)رقم)3)رر�سي)-)طنجة.

املدة):)99)سنة.

الررسم ل) حدد  (: الررسم ل)

 100.000 رلف) م ئة  في  االجتم عي 

درهم مقسمة على)1.000)رلف حصة)

اجتم عية من فئة)100)درهم للحصة)

وتسديده ) تحر ره   تم  الواحدة 

برمته  عند االكتت ب.

الشرك ء):

 500 (: امصمود) عم د  السيد 

حصة اجتم عية.

 500 (: بوعاللة) يوسف  السيد 

حصة اجتم عية.

اإلدارة):)يدير الشركة السيد عم د)

رمصمود وذلك ملدة غير محدودة.

في) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة عدا السنة األولى تبتدر عند)

التأسيس.

الق نوني) لالحتي ط  (%5 (: األرب ح)

تقتطع إلزامي  م  دام هذا األخير رق7)

والش قي) الشركة  ررسم ل  عشر  من 

يوزع على الشرك ء)حسب مس همتهم)

قرارات) وحسب  الررسم ل  في 

الجمعي ت الع مة.

الق نوني بكت بة) تم اإليداع  ( (- (2

بطنجة) التج ر ة  املحكمة  ضشط 

رقم) تحت  (2021 ين ير) (14 بت ر خ)

238164)سج7 تج ري رقم)111759.

344 P

STE JL TUG
SA

استق لة مدير ع م مفوض
تعيي4 مدير ع م مفوض جديد 

وتحديد صالحي ته
بت ر خ اإلداري  املجلس   قرر 

 JL للشركة املسم ة) (2021 فبراير) (5  

TUG)ش.م بركة مس همة ررسم له )

19.560.000)درهم مقره  االجتم عي)

ب لدار الشيض ء،)ب رع رنف /)10،)زنقة)

زنقة) س بق   الكواكبي  الرحمن  عشد 

مندري حي كوتيي):

رخذ بعي4 االعتش ر استق لة السيد)

عز ز عفيفي كمدير ع م مفوض.

تعيي4 السيد ايلي اري املليح كمدير)

الش قية) للمدة  جديد  مفوض  ع م 

ري) املستقي7  املفوض  الع م  للمدير 

للمدة الش قية للرئيس املدير الع م مع)

جميع الصالحي ت.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

2021)تحت) 4)م رس) الشيض ء)بت ر خ)

رقم)768541.

345 P

STE LEXICODE

SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة

بر ك وحيد

ررسم له  : 100.000 درهم

ب رع مو�سى بن نصير رقم 38 بومية 

ميدلت

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 فبراير) (18 بت ر خ) ميدلت 

وضع الق نو4 األس �سي لشركة ذات)

وحيد) بر ك  محدودة  مسؤولية 

 LEXICODE SARL(تحم7 اسم بركة

AU)ش.م.م.)خص ئصه  ك لت لي):

غرض الشركة):)مق ول في األبغ ل)

املختلفة رو الشن ء.

األنظمة) في  وتطو ر  نص ئح 

املعلوم تية.

تصدير واستيراد.

بن) مو�سى  ب رع  (: الرئي�سي) املقر 

نصير رقم)38)بومية ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيله  في السج7 التج ري.

 100.000 (: االجتم عي) الررسم ل 

1000)حصة بمشلغ) درهم ينقسم إلى)

ك7 حصة)100)درهم.

إدارة الشركة):)ستسير الشركة من)

طرف السيد ابراهيم بن ق صم.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ميدلت  االبتدائية 

2021/73)ب لسج7) 2021)تحت رقم)

التج ري رقم)2677.
ملخص قصد النشر

املسير

346 P

شركة تيميز كلوبال كومباني
ش.م.م.

ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : زنقة محمد القري 

عم رة آية الط بق األول بقة 3 

ميموزا - القنيطرة

السج7 التج ري : 55829 - 

القنيطرة

بمقت�سى مداولة بت ر خ)12)م رس)

االستثن ئي) الع م  الجمع  قرر  (2021

لشركة تيميز كلوب ل كومش ني بركة)

ررسم له ) املسؤولية  محدودة 

100.000)درهم م  يلي):

من) املقدم  الطلب  على  املوافقة 

بك م7) للتبرع  كنو4  صالح  السيد 

ررسم ل) في  حصة  (500 حصصه)

الشركة لص لح ابنتيه):

مغربية) بيم ء،) كنو4  اآلنسة 

ح ملة لشط قة التعر ف الوطنية رقم)

773376)س ب)250)حصة.

مغربية) رميس ء،) كنو4  اآلنسة 

ح ملة لشط قة التعر ف الوطنية رقم)

774805)س ب)250)حصة.

كم  ص دق الجمع الع م على هذا)

كشر كتي4) اآلنستي4  وقشول  التبرع 

جديدتي4.

استق لة) على  واملوافقة  القشول 

السيد صالح كنو4 من مه مه كمسير)

من) رول وب لت لي فإ4 للشركة ابتداء)

اليوم سوف يسيره  و ديره  املسير)

وحده) كنو4  ابراهيم  السيد  الث ني 

ملدة غير محدودة.

تغيير هدف الشركة وذلك):

بحذف نش ط):

وبيع) وبراء) وتصدير  استيراد 

وتسو ق جميع رنواع املنتج ت واملواد)

والصي نة) التنظيف  ومستهلك ت 

ومستحضرات التجمي7.

واستشداله بنش ط):

الشن ء) ورعم ل  املتنوعة  األعم ل 

واستيراد) العمومية  واألبغ ل 

وتصدير جميع املنتج ت.



7157 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

من) و16) (/7 (،6 (،3 تعدي7 املواد)

الق نو4 األس �سي للشركة.

وتم إيداع امللف الق نوني للشركة)

ب ملحكمة االبتدائية للقنيطرة بت ر خ)

25)م رس)2021)تحت رقم)81751.

347 P

شركة صوميد للتنمية
بركة مس همة

ررسم له  : 105.300.000 درهم

املقر االجتم عي : ب رع سيدي محمد 

بن عشد هللا، برج م ر ن  2، الط بق 

الس دس م ر ن  بوبينج س نتر - الدار 

الشيض ء
رقم السج7 التج ري : 191575 

الدار الشيض ء
رقم التعر ف الجش ئي : 40278959

بمقت�سى محضر اجتم ع الجمعية)

الع مة الع دية وغير الع دية لشركة)

بت ر خ املنعقدة  للتنمية   صوميد 

 30)يونيو)2020)تقرر م  يلي):

الحس ب ت) مراقب  تعيي4 

 FIDAROC GRANT THORNTON

مه مه) وتنتهي  سنوات  ثالث  ملدة 

اجتم ع الجمعية الع مة التي) ب نته ء)

تبث في حس ب ت السنة امل لية املنتهية)

في)31)ديسمبر)2022)كم  تم تفو ض)

لتحديد) الرئيس  للسيد  الصالحي ت 

رتع ب مراقب الحس ب ت.

نق7 املقر االجتم عي للشركة من)

الدار الشيض ء،)284)ب رع الزرقطوني)

ب لدار) الك ئن  الجديد  العنوا4  إلى 

الشيض ء)ب رع سيدي محمد بن عشد)

الط بق الس دس) (،2 برج م ر ن ) هللا،)

م ر ن  بوبينج س نتر وذلك ابتداء)من)

ف تح يوليو)2020.

النظ م) من  (4 الفص7) تعدي7 

(: ك لت لي) ليصشح  للشركة  األس �سي 

:)إ4 مقر) الفص7 الرابع مقر الشركة)

ب رع) الشيض ء) ب لدار  هو  الشركة 

سيدي محمد بن عشد هللا برج م ر ن )

بوبينج) مر ن   الس دس  الط بق  (،2

الفص7) هذا  نص  ب قي  و ظ7  س نتر 

بدو4 تغيير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

 24)فبراير)2021)تحت رقم)767285.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

348 P

شركة رباب
بركة مس همة

ررسم له  : 17.645.600 درهم

املقر االجتم عي : ب رع سيدي محمد 

بن عشد هللا، برج م ر ن  2، الط بق 

الس دس م ر ن  بوبينج س نتر - الدار 

الشيض ء

رقم السج7 التج ري : 6887 الدار 

الشيض ء

رقم التعر ف الجش ئي : 01030995

بمقت�سى محضر اجتم ع الجمعية)

الع مة الع دية وغير الع دية لشركة)

رب ب املنعقدة بت ر خ)29)يونيو)2020 

تقرر م  يلي):

السيد) تعيي4  على  املص دقة 

كعضو) املنصوري  مسفر  هللا  عشد 

خليفه) والسيد  اإلدارة  مجلس  في 

رميرة محمد) املهيري والسيدة  رحمد 

العلي كعضو ن مستقلي4 في مجلس)

اإلدارة للمدة التي تنتهي عند انعق د)

الجمعية الع مة التي ستص دق على)

حس ب ت سنة)2025.

نق7 املقر االجتم عي للشركة من)

284)ب رع الزرقطوني الدار الشيض ء)

بش رع) الك ئن  الجديد  العنوا4  إلى 

سيدي محمد بن عشد هللا،)برج م ر ن )

م ر ن  بوبينج) الس دس  الط بق  (،2

س نتر الدار الشيض ء)وذلك ابتداء)من)

ف تح يوليو)2020.

النظ م) من  (3 الفص7) تعدي7 

(: ك لت لي) ليصشح  للشركة  األس �سي 

الفص7)3):)إ4 مقر الشركةهو ب لدار)

الشيض ء)ب رع سيدي محمد بن عشد)

الس دس) الط بق  (،2 م ر ن ) برج  هللا 

مر ن  بوبينج س نتر و ظ7 ب قي نص)

هذا الفص7 بدو4 تغيير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

 4)م رس)2021)تحت رقم)768597.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

349 P

STE SINDIBAD HOLDING
بركة مس همة

ررسم له  : 200.000.400 درهم

املقر االجتم عي : ب رع سيدي محمد 

بن عشد هللا، برج م ر ن  2، الط بق 

الس دس م ر ن  بوبينج س نتر - الدار 

الشيض ء
رقم السج7 التج ري : 225907 

الدار الشيض ء
رقم التعر ف الجش ئي : 40232748

بمقت�سى محضر اجتم ع الجمعية)

الع مة الع دية وغير الع دية لشركة)

املنعقدة) (SINDIBAD HOLDING

بت ر خ)30)يونيو)2020)تقرر م  يلي):

الحس ب ت) مراقب  تعيي4 

 FIDAROC GRANT THORNTON

مه مه) وتنتهي  سنوات  ثالث  ملدة 

اجتم ع الجمعية الع مة التي) ب نته ء)

تبث في حس ب ت السنة امل لية املنتهية)

في)31)ديسمبر)2022)كم  تم تفو ض)

لتحديد) الرئيس  للسيد  الصالحي ت 

رتع ب مراقب الحس ب ت.

نق7 املقر االجتم عي للشركة من)

الدار الشيض ء،)284)ب رع الزرقطوني)

ب لدار) الك ئن  الجديد  العنوا4  إلى 

الشيض ء)ب رع سيدي محمد بن عشد)

الط بق الس دس) (،2 برج م ر ن ) هللا،)

م ر ن  بوبينج س نتر وذلك ابتداء)من)

ف تح يوليو)2020.

النظ م) من  (4 الفص7) تعدي7 

(: ك لت لي) ليصشح  للشركة  األس �سي 

:)إ4 مقر) الفص7 الرابع مقر الشركة)

ب رع) الشيض ء) ب لدار  هو  الشركة 

سيدي محمد بن عشد هللا برج م ر ن )

بوبينج) مر ن   الس دس  الط بق  (،2

الفص7) هذا  نص  ب قي  و ظ7  س نتر 

بدو4 تغيير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)767316.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

350 P

STE SINDIPARK
بركة مس همة

ررسم له  : 238.000.000 درهم

املقر االجتم عي : ب رع سيدي محمد 

بن عشد هللا، برج م ر ن  2، الط بق 

الس دس م ر ن  بوبينج س نتر - الدار 

الشيض ء
رقم السج7 التج ري : 231829 

الدار الشيض ء
رقم التعر ف الجش ئي : 40256403

اجتم ع) محضر  بمقت�سى 

الجمعية الع مة الع دية وغير الع دية)

لشركة)SINDIPARK)املنعقدة بت ر خ)

30)يونيو)2020)تقرر م  يلي):

عضو ة) فترة  انقض ء) تسجي7 

رعض ء)مجلس اإلدارة اآلتيي4):)السيد)

صوميد) بركة  فوزي  املنعم  عشد 

بركة صوميد للتنمية وبركة زليجة.

عضو ة) تجديد  على  املص دقة 

رعض ء)مجلس اإلدارة اآلتيي4):)السيد)

عضوا) بصفته  فوزي  املنعم  عشد 

بركة) للشركة،) ع م   مديرا  ورئيس  

صوميد ممثلة من طرف السيد عشد)

صوميد) بركة  الط زالوي،) املجيد 

السيد) طرف  من  ممثلة  للتنمية 

عثم 4 نجي هللا وبركة زليجة ممثلة)

العرو�سي) إيم 4  السيدة  طرف  من 

انعق د) عند  تنتهي  التي  للمدة 

الجمعية الع مة التي ستص دق على)

حس ب ت سنة)2025.

نق7 املقر االجتم عي للشركة من)

الدار الشيض ء،)284)ب رع الزرقطوني)

ب لدار) الك ئن  الجديد  العنوا4  إلى 

الشيض ء)ب رع سيدي محمد بن عشد)

الط بق الس دس) (،2 برج م ر ن ) هللا،)

م ر ن  بوبينج س نتر وذلك ابتداء)من)

ف تح يوليو)2020.
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النظ م) من  (4 الفص7) تعدي7 
(: ك لت لي) ليصشح  للشركة  األس �سي 
:)إ4 مقر) الفص7 الرابع مقر الشركة)
ب رع) الشيض ء) ب لدار  هو  الشركة 
سيدي محمد بن عشد هللا برج م ر ن )
بوبينج) مر ن   الس دس  الط بق  (،2
الفص7) هذا  نص  ب قي  و ظ7  س نتر 

بدو4 تغيير.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 
 15)م رس)2021)تحت رقم)770082.

للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

351 P

 ELBILIA SKOLAR شركة
LISSASFA PRIVE

بركة مس همة
ررسم له  : 300.000 درهم

املقر االجتم عي : ب رع سيدي محمد 
بن عشد هللا، برج م ر ن  2

الط بق الخ مس، م ر ن  بوبينج 
س نتر، الدار الشيض ء

رقم السج7 التج ري : 451795
الدار الشيض ء

رقم التعر ف الجش ئي : 39464726
بمقت�سى محضر اجتم ع الجمعية)
الع مة الع دية وغير الع دية لشركة)
 ELBILIA SKOLAR LISSASFA
يونيو) (30 بت ر خ) املنعقدة  (PRIVE

2020،)تقرر م  يلي):
املجيد) عشد  السيد  استق لة 
الط زالوي من مه مه كعضو مجلس)
اإلدارة واملص دقة على انتداب السيد)
سعد صش ر كعضو في مجلس اإلدارة)
للمدة التي تنتهي عند انعق د الجمعية)
الع مة التي ستص دق على حس ب ت)
سنة)2021)ومالحظة تعيينه من قش7)

مجلس اإلدارة كرئيس مدير ع م.
للشركة) االجتم عي  املقر  نق7 
ب رع) (،284 الشيض ء،) الدار  من 
الجديد) العنوا4  إلى  الزرقطوني 
الك ئن ب لدار الشيض ء،)ب رع سيدي)
(،2 م ر ن ) برج  هللا،) عشد  بن  محمد 
بوبينج) م ر ن   الخ مس،) الط بق 
من ف تح يوليو) وذلك ابتداء) س نتر،)

.2020

النظ م) من  (4 الفص7) تعدي7 
(: ك لت لي) ليصشح  للشركة  األس �سي 
إ4) (: الشركة) مقر  (: الرابع) »الفص7 
مقر الشركة هو بش رع سيدي محمد)
الط بق) (،2 برج م ر ن ) بن عشد هللا،)
الخ مس،)م ر ن  بوبينج س نتر،)الدار)
الشيض ء.)و ظ7 ب قي نص هذا الفص7)

بدو4 تغيير.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 
24)فبراير)2021)تحت رقم)767284.

للنشر واالستخالص
مجلس اإلدراة

352 P

LYCEE ELBILIA PRIVE شركة
بركة مس همة

ررسم له  : 300.000 درهم
املقر االجتم عي : ب رع سيدي محمد 

بن عشد هللا، برج م ر ن  2
الط بق الخ مس، م ر ن  بوبينج 

س نتر، الدار الشيض ء
رقم السج7 التج ري : 451797

الدار الشيض ء
رقم التعر ف الجش ئي : 39464760

بمقت�سى محضر اجتم ع الجمعية)
الع مة الع دية وغير الع دية لشركة)
املنعقدة) (LYCEE ELBILIA PRIVE
بت ر خ)30)يونيو)2020،)تقرر م  يلي):

املجيد) عشد  السيد  استق لة 
الط زالوي من مه مه كعضو مجلس)
اإلدارة واملص دقة على انتداب السيد)
سعد صش ر كعضو في مجلس اإلدارة)
للمدة التي تنتهي عند انعق د الجمعية)
الع مة التي ستص دق على حس ب ت)
سنة)2021)ومالحظة تعيينه من قش7)

مجلس اإلدارة كرئيس مدير ع م.
للشركة) االجتم عي  املقر  نق7 
ب رع) (،284 الشيض ء،) الدار  من 
الجديد) العنوا4  إلى  الزرقطوني 
الك ئن ب لدار الشيض ء،)ب رع سيدي)
(،2 م ر ن ) برج  هللا،) عشد  بن  محمد 
بوبينج) م ر ن   الخ مس،) الط بق 
من ف تح يوليو) وذلك ابتداء) س نتر،)

.2020

النظ م) من  (4 الفص7) تعدي7 

(: ك لت لي) ليصشح  للشركة  األس �سي 

إ4) (: الشركة) مقر  (: الرابع) »الفص7 

مقر الشركة هو بش رع سيدي محمد)

الط بق) (،2 برج م ر ن ) بن عشد هللا،)

الخ مس،)م ر ن  بوبينج س نتر،)الدار)

الشيض ء.)و ظ7 ب قي نص هذا الفص7)

بدو4 تغيير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

22)فبراير)2021)تحت رقم)766875.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدراة

353 P

استيث قية ميموزا

مكتب ق نوني للمح سشة

التحكيم التج ري الدولي والوس طة

الط بق األول إق مة بال روزا رقم)3)القنيطرة

اله تف):)037.37.65.72

غاني اليكونس

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك منفرد

ررسم له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : 59، إق مة موالي 

عشد العز ز ب رع موالي عشد العز ز 

القنيطرة

تأسيس ذات مسؤولية محدودة 
بشر ك منفرد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 م رس) (11 بت ر خ) ب لقنيطرة 

 2021 م رس) (12 بت ر خ) واملسج7 

تم تأسيس ذات مسؤولية محدودة)

بشر ك منفرد بميزاته  الت لية):

ترانس) غ ني  (: التسمية)

ش.ذ.م.م.ش.م.

الج هزة) املالبس  بيع  (: الهدف)

ب لتقسيط)-)االستيراد.

املقر االجتم عي):)59،)إق مة موالي)

عشد العز ز،)ب رع موالي عشد العز ز)

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الررسم ل):)حدد في مشلغ)100.000 
من) حصة  (1000 إلى) مقسم  درهم 
درهم للحصة كله  مكتتشة) (100 فئة)
ومؤداة بك مله  وموزعة على املس هم)

املنفرد.
التسيير السيد اعو وي عشد الغني)
 1996 ربر 7) (27 مغربي مزداد بت ر خ)
بدار الكداري سيدي ق سم ملدة غير)

محدودة.
إلى ين ير  (1 من) امل لية   السنة 

31)ديسمبر.
التسجي7 تم ب ملحكمة االبتدائية)
بت ر خ) (59674 ب لقنيطرة تحت رقم)

18)م رس)2021.
لإلب رة والتنبيه

354 P

PICOS MAROC
 SARL

تأسيس بركةمحدودة املسؤولية 
لشر ك وحيد

املحرر) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تحديد) تم  (،2020 ركتوبر) (26 في)
القواني4 األس سية الخ صة ب لشركة)
محدودة املسؤولية ذات املواصف ت)

الت لية):
PICOS MAROC SARL(:(االسم

الشك7 الق نوني):)بركة محدودة)
املسؤولية.

اختص صه ):)مكتب الدراس ت.
ب رع) (2 رقم) (: االجتم عي) مقره  
1)حي ر  ض) D22)مح7 رقم) ارمومن)

الرب ط.
املدة):)99)سنة.

درهم،) (100.000 (: الررسم ل)
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
تم) درهم،) (100 حصة) ك7  قيمة 
وهي مقسمة) بأكمله ،) نقدا  اكتت به  
بر ك) لك7  حصة  (500.000 إلى)
والسيد) القصري  بوبعيب  السيد 

سعد خرم ش.
التسيير):)الشركة مسيرة ملدة غير)
السيد) بر كي4  طرف  من  محددة 
سعد) والسيد  القصري  بوبعيب 

خرم ش.
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للوث ئق) الق نوني  اإليداع  تم 
في) إدراجه   وكذا  ب لشركة،) الخ صة 
املحكمة) لدى  الرسمية  السجالت 
م رس) (2 التج ر ة ملدينة الرب ط يوم)
التج ري) السج7  رقم  تحت  (2021

.111191
355 P

HDID CONSULTING
الدار الشيض ء،)4،)زنقة معطي جزولي

)زنقة فر ول س بق ))رنف 

PRIMONEA
بركة مس همة

ررسم له  : 300.000 درهم
الك ئن مقره  : فض ء ب ب رنف 

3، زنقة ب ب املنصور، عم ر »ج«
الط بق األول، الدار الشيض ء
السج7 التج ري : 451591

التعر ف الجش ئي : 39458105
مع ينة فقدا4 ثالثة ررب ع )4/3) 
ررسم ل الشركة وقرار استمرار 

استغالله 
بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لدار)

الشيض ء)في)7)سبتمبر)2020،)تمت):
من ررسم ل) (3/4 مع ينة خس رة)

الشركة.
قرار استمرار استغالل الشركة.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة)
الضشط لدى املحكمة التج ر ة للدار)
الشيض ء)بت ر خ)15)م رس)2021)تحت)

رقم)770062.
356 P

HDID CONSULTING
الدار الشيض ء،)4،)زنقة معطي جزولي

)زنقة فر ول س بق ))رنف 

UNIVERS DARNA
بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  : 4.000.000 درهم

الك ئن مقره  : بنسليم 4
فيال رج ، ب طئ تالل املنصور ة

السج7 التج ري : 4073
الز  دة في ررسم ل الشركة

تعيي4 املدبر االقتراني
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

16)فبراير)2021،)تقرر):

الز  دة في ررسم ل الشركة بمشلغ)

نضية) بتقدمة  درهم  (1.000.000

إلى) درهم  (4.000.000 من) لرفعه 

5.000.000)درهم.

تعيي4 السيد مصطفى حرب وي)

بصفته مدبرا اقتراني .

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

 2021 م رس) (9 بت ر خ) لشنسليم 4 

تحت رقم)151.

357 P

HDID CONSULTING

الدار الشيض ء،)4،)زنقة معطي جزولي

)زنقة فر ول س بق ))رنف 

INTER BETON
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 2.500.000 درهم

الك ئن مقره  : الدار الشيض ء

رقم 2، ب رع حسن السكت ني

إق مة املنظر الجمي7

السج7 التج ري : 63529

التعر ف الجش ئي : 1021812

الز  دة في ررسم ل الشركة
والح7 املسشق للشركة

الع مة) الجمعية  بموجب 

في املنعقدة  للشرك ء) الع دية   غير 

10)فبراير)2021،)تقرر م  يلي):

من) الشركة  ررسم ل  في  الز  دة 

 5.900.000 إلى) درهم  (2.500.000

درهم.

الح7 املسشق للشركة.

الصفر وي) رنس  السيد  تعيي4 

بصفته مصفي  للشركة.

ب لدار) التصفية  مقر  إق مة 

حسن) ب رع  (2 رقم) الشيض ء،)

السكت ني إق مة املنظر الجمي7.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة)

الضشط لدى املحكمة التج ر ة ب لدار)

2021)تحت) 2)م رس) الشيض ء)بت ر خ)

رقم)768146.

358 P

HDID CONSULTING
الدار الشيض ء،)4،)زنقة معطي جزولي

)زنقة فر ول س بق ))رنف 

 LES ATELIERS DU BOIS
MOLINA

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  : 2.400.000 درهم

الك ئن مقره  : الدار الشيض ء

كلم 9,6 طر ق الجديدة، ليس سفة

السج7 التج ري : 65787

التعر ف الجش ئي : 2221524

الز  دة في ررسم ل الشركة
والح7 املسشق للشركة

الع مة) الجمعية  بموجب 

في املنعقدة  للشرك ء) الع دية   غير 

10)فبراير)2021،)تقرر م  يلي):

من) الشركة  ررسم ل  في  الز  دة 

 3.240.000 إلى) درهم  (2.400.000

درهم.

الح7 املسشق للشركة.
الصفر وي) رنس  السيد  تعيي4 

بصفته مصفي  للشركة.

ب لدار) التصفية  مقر  إق مة 

الجديدة،) طر ق  (9,6 كلم) الشيض ء،)

ليس سفة.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة)

الضشط لدى املحكمة التج ر ة للدار)

2021)تحت) 2)م رس) الشيض ء)بت ر خ)
رقم)768147.

359 P

HDID CONSULTANTS
الدار الشيض ء،)4،)زنقة معطي جزولي

)زنقة فر ول س بق ))رنف 

 BMCE CAPITAL
INVESTMENT

BKI

تكو ن بركة مس همة
بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لدار)

الشيض ء)في)4)فبراير)2021،)تم وضع)

مس همة) لشركة  األس �سي  النظ م 

تكمن مميزاته  فيم  يلي):

الشك7):)بركة مس همة.

 BMCE CAPITAL (: التسمية)

.INVESTMENT - BKI

تدبير هيئ ت التوظيف) (: الغرض)
.OPCC(الجم عي ب لرسم ل

مقر الشركة):)الدار الشيض ء،)63،)
ب رع موالي يوسف.

املدة):)99)سنة.
 5.000.000 (: الشركة) ررسم ل 

درهم.
من ف تح) (: السنة امل لية للشركة)

ين ير إلى)31)ديسمبر.
الرئيس):)خ لد نصر.

املدير الع م):)مهدي جلي7 ضرف ت.
املتصرفو4):)

مهدي جلي7 ضرف ت.
عشد امل لك بنعشد الجلي7.

مر م الشوعزاوي.
.BMCE CAPITAL

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة)
الضشط لدى املحكمة التج ر ة للدار)
 2021 م رس) ف تح  بت ر خ  الشيض ء)

تحت رقم)767852.
الضشط) بكت بة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكمة التج ر ة للدار الشيض ء)
تحت رقم) (2021 بت ر خ ف تح م رس)

.492337
360 P

 CONCILIUM CONSULTING
LASTING

CCL
تكو ن بركة ذات مسؤولية 

محدودة
بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لدار)
تم) (،2021 ين ير) (26 في) الشيض ء)
ذات) لشركة  األس �سي  النظ م  وضع 
مميزاته ) تكمن  محدودة  مسؤولية 

فيم  يلي):
مسؤولية) ذات  بركة  (: الشك7)

محدودة.
 CONCILIUM (: التسمية)

CONSULTING LASTING - CCL
اإلدار ة) االستش رات  (: الغرض)

)التكو ن والدعم).
السم رة) تجزئة  (: الشركة) مقر 
الدار) االلفة،) الدورة  واد  (438 رقم)

الشيض ء.



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7160

املدة):)99)سنة.

ررسم ل الشركة):)40.000)درهم.

من ف تح) (: السنة امل لية للشركة)

ين ير إلى)31)ديسمبر.

املدبرة):)املهدي ديوا4.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة)

الضشط لدى املحكمة التج ر ة للدار)

2021)تحت) 2)م رس) الشيض ء)بت ر خ)

رقم)768162.

الضشط) بكت بة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التج ر ة للدار الشيض ء)

رقم) تحت  (2021 م رس) (2 بت ر خ)

.492595

361 P

 ASSISTANCE FISCALE,

 JURIDIQUE ET

FORMATION
CAFJF - SARL

58ر، زنقة سشو، الشقة رقم ر1

ركدال، الرب ط

تحو 7 املقر االجتم عي
الع م) الجمع  ملحضر  تشع  

يوم) ب لرب ط  املؤرخ  الع دي  غير 

برك ء) قرر  (،2019 ديسمبر) (17

 ASSISTANCE FISCALE, بركة)

  JURIDIQUE ET FORMATION -

CAFJF - SARL)ش.م.م م  يلي):

لشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 

CAFJF)ش.م.م،)من)58ر،)زنقة سشو،)

الشقة رقم ر1،)ركدال،)الرب ط،)عند)

بنك ست دي بيزنس س نطر)37،)ب رع)

ركدال،) الرابع،) الط بق  سين ،) ابن 

ديسمبر) (17 من) ابتداء) الرب ط،)

.2019

من) (5 التعدي7 املترتب على امل دة)

الق نو4 األس �سي.

لدى) تم  (: الق نوني) اإليداع 

يوم ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 

10)نوفمبر)2020)تحت رقم)108350.

362 P

 AUTO ECOLE OULED

HELLAL
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

الررسم ل قدره : 100.000 درهم

D 7املح B3 مقره  : إق مة األسرة

8 اوالد هالل احصي4 سال الجديدة

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بت ر خ العرفي  للعقد   تشع  

18)فبراير)2021)املسج7 بسال بت ر خ)

قواني4) وضع  تم  (2021 فبراير) (18

بركة م.م ذات املميزات الت لية):

 AUTO ECOLE (: التسمية)

OULED HELLAL SARL

تأسيس بركة) (: الشك7 الق نوني)

ذات املسؤولية املحدودة.

 B3 إق مة األسرة) (: املقر الرئي�سي)

اوالد هالل احصي4 سال) (D 8 املح7)

الجديدة.

الهدف االجتم عي):)سي رة التعليم.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

موزعة على الشك7 الت لي):

 500 الدخيري) حميد  السيد 

حصة.

السيد محمد ركورام)500)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  الدخيري  حميد  السيد 

محدودة.

(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.33103

363 P

FIRST CHOICE TRAV
SARL AU

فرست بوس تراف

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)

5)م رس)2021)تم تكو ن نظ م رس �سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات بر ك وحيد خص ئصه  ك لت لي):

 FIRST CHOICE TRAV(:(التسمية

»فرست بوس تراف«.

الهدف):)تم رس الشركة األهداف)

الت لية):

ربغ ل الشن ء.

مق ول األعم ل املتنوعة رو الشن ء.

ت جر.

زنقة) مكرر  (12 (: املقر االجتم عي)

لشن 4 بقة رقم)3)املحيط الرب ط.
 100.000 (: ررس امل ل االجتم عي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

ك7 واحدة)100)درهم.

:)تم تعيي4 السيد ف روق) التسيير)

التعر ف) لشط قة  الح م7  الرغ ي 

كمسير) (،AA36694 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  الق نوني  اإليداع 

الضشط) كت بة  لدى  الق نوني  امللف 

ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط تحت رقم)

السج7 التج ري)150649.

364 P

LE CARRE DOM
SARL AU

لوك ري دوم

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)

3)م رس)2021)تم تكو ن نظ م رس �سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات بر ك وحيد خص ئصه  ك لت لي):

 LE دوم«) »لوك ري  (: التسمية)

.CARRE DOM

الهدف):)تم رس الشركة األهداف)

الت لية):

إنش ء)برك ت.

من) وتأجيره   الشرك ت  توطي4 

الش طن.

تقديم الخدم ت.
زنقة) (17 عم رة) (: املقر االجتم عي)

 5 الط بق) (14 محمد ملدور بقة رقم)

املحيط الرب ط.
 100.000 (: ررس امل ل االجتم عي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

ك7 واحدة)100)درهم.

التسيير):)تم تعيي4 السيدة غزال4)

التعر ف) لشط قة  الح ملة  ب سووي 

كمسيرة) (،A441206 رقم) الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  الق نوني  اإليداع 

الضشط) كت بة  لدى  الق نوني  امللف 

ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط تحت رقم)

السج7 التج ري)150651.

365 P

ESDG
SARL

8، زنقة واد سوس، ركدال، الرب ط

تصفية الشركة
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 30 الغير ع دي محرر ب لرب ط بت ر خ)

القرارات) اتخ ذ  تم  (2020 نوفمبر)

الت لية):

وذلك في) (ESDG تصفية الشركة)

مقره  املذكور.

تعيي4 السيد احمد زكري مسؤول)

الالزمة) ب إلجراءات  القي م  عن 

ذات) للشركة  الق نونية  للتصفية 

مسؤولية محدودة.

الق نوني) اإليداع  تم  ولقد 

التج ر ة) املحكمة  لدى  للمحضر 

تحت) (2021 م رس) (18 ب لرب ط يوم)
رقم)111864/2668.

366 P

MOUNTALAK
SARL AU

8، زنقة واد سوس، ركدال، الرب ط

تصفية الشركة
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 30 الغير ع دي محرر ب لرب ط بت ر خ)

القرارات) اتخ ذ  تم  (2020 نوفمبر)

الت لية):

 MOUNTALAK تصفية الشركة)

وذلك في مقره  املذكور.

الصبيحي) ربيد  السيد  تعيي4 

ب إلجراءات) القي م  عن  مسؤول 

للشركة) الق نونية  للتصفية  الالزمة 

ذات مسؤولية محدودة.
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الق نوني) اإليداع  تم  ولقد 
التج ر ة) املحكمة  لدى  للمحضر 
تحت) (2021 م رس) (18 ب لرب ط يوم)

رقم)111864/2664.
367 P

Growth S
السج7 التج ري : 6927

مسج7) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) (18 بت ر خ) مدينة خر شكة  في 
ذات) بركة  تأسيس  تم  قد  (2021

املسؤولية املحدودة.
التج رة) (: االجتم عي) الهدف 
)منتوج ت) النه ئية) املنتج ت  في 

التنظيف.
املقر االجتم عي):)84)حي االنشع ث)

3)خر شكة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.
 100.000 (: الشركة) ررسم ل 

درهم.
السيدة ب لرقية رج ء)500)حصة.
السيدة جبرا4 نورة)500)حصة.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
املسيرة):)ب لرقية رج ء.

التج ري):) ب لسج7  التقييد  رقم 
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) بخر شكة  التج ر ة 

2021)تحت رقم):)6927.
368 P

SOCIETE BROOFFICE IT
SARL

استدراك خطإ وقع ب لجر دة 
الرسمية عدد 5657

بت ر خ 31 م رس 2021
:)تسيير الشركة من طرف) عوض)

.GHANDOUR BRAHIM(السيد
طرف) من  الشركة  تسيير  (: يقرأ)
 GHANDOUR BRAHIM السيد)

.GHANDOUR YOUSSEF(والسيد
الش قي بدو4 تغيير.

369 P

MAJESTIC KENITRA
 SIEGE(SOCIAL : 90 AVENUE

 MOULAY ABDELAZIZ
 RESIDENCE(DU(JARDIN(N°1

MAGASIN(N°3 - KENITRA
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2021 م رس) (4 بت ر خ) القنيطرة،)
قد تأسيس ذات املسؤولية املحدودة)
بشر ك وحيد التي تحم7 الخص ئص)

الت لية):
 MAJESTIC KENITRA(:(التسمية

SARL AU
الهدف االجتم عي):

ب ئع الحلو  ت.
مخبزة.

ممو4 حفالت.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
جم ل اصفر)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
املقر):)90)ب رع موالي عشد العز ز)
 3 متجر رقم) (1 إق مة الحدائق رقم)

القنيطرة.
املسير):)جم ل اصفر.

(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 
.59687

370 P

ARGYRIS CONSULTING
SARLAU

ررجيريس كونسلتنغ
ش.م.م.ش.و

الررسم ل االجتم عي : 100.000 
درهم

املقر االجتم عي : 378 ب رع الحسن 
الث ني رقم 2 الرب ط

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2021 فبراير) (18 بت ر خ) الرب ط 
املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشر ك وحيد،)وخص ئصه )

على النحو الت لي):

»ررجيريس) (: التسمية االجتم عية)

كونسلتنغ«)ش.م.م.ش.و.

خدم ت) (: االجتم عي) الهدف 

املعلوم ت التج ر ة لإلدارة والتسو ق)

في قط ع الصحة.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

احمد بن نة)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

378،)ب رع الحسن الث ني) (: املقر)

بقة رقم)2)الرب ط.

املسير):)احمد بن نة ح م7 الشط قة)

الوطنية رقم)521201.
رقم التقييد ب لسج7 التج ري):)تم)

اإليداع الق نوني لدى كت بة الضشط)

ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط تحت رقم)

س.ت)1112032)الرب ط.

371 P

CHORAFI CAR
SARLAU

برافي ك ر ش.م.م

الررسم ل االجتم عي : 100.000 

درهم

املقر االجتم عي : ام ل 5 رقم 1427

املسيرة، يعقوب املنصور، الرب ط

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2021 م رس) (8 بت ر خ) الرب ط 

املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

النحو) على  وخص ئصه   املحدودة،)

الت لي):

التسمية االجتم عية):)برافي ك ر.

كراء) بركة  (: االجتم عي) الهدف 

السي رات بدو4 س ئق.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

برافي توفيق):)500)حصة.

الرخ وي ي سي4):)500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
(،1427 رقم) (،5 ام ل) (: املقر)

املسيرة، يعقوب املنصور، الرب ط.

ح م7) توفيق  برافي  (: املسير)

.A796664(الشط قة الوطنية رقم
رقم التقييد ب لسج7 التج ري):)تم)

اإليداع الق نوني لدى كت بة الضشط)

ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط تحت رقم)

س.ت)111941)الرب ط.

372 P

 RESTOTECH شركة

PRESTIGIA
بركة ذات مسؤولية محدودة

ذات بر ك وحيد

تأسيس
مسج7) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

ب لرب ط قد) (2021 م رس) (10 بت ر خ)

مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات بر ك وحيد ب ملميزات)

الت لية):

 RESTOTECH بركة) (: التسمية)

PRESTIGIA SARL AU

(- مخبزة) (: االجتم عي) الهدف 

حلو  ت.
في) حدد  (: الشركة) ررسم ل 

10.000)درهم موزعة إلى)100)حصة)

قد تم) درهم،) (100 اجتم عية بقيمة)

للشركة) وإسن ده   بأكمله   تحر ره  

.RESTOTECH SARL

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
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املقر االجتم عي):)حي ر  ض،)برن مج)
 TRANCHE GH5(،»ر  ض األندلس«

(،21 رقم) املتجر  (،89 رقم) املشنى  (،5

الرب ط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الح م7) الجاللي  بن  هش م  السيد 

رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

Z145767)وذلك ملدة غير محدودة.
ب ملحكمة) التج ري  السج7  رقم 

التج ر ة ب لرب ط):)112039.
مقتطف من رج7 اإلبه ر

373 P

PURE CONSULTING
SARL AU

التعر ف الضر بي : 

002750409000023

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك وحيد

بت ر خ) مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

ذات) تأسيس  تم  (،2021 فبراير) (16

وحيد) بشر ك  محدودة  مسؤولية 

ب ملواصف ت الت لية):

مسؤولية) ذات  بركة  (: النوع)

محدودة بشر ك وحيد.

 PURE CONSULTING(:(التسمية

SARL AU

التج رة) (: االجتم عي) الهدف 

اإللكترونية.

املسيرة) تجزئة  (: االجتم عي) املقر 

FB29)الط بق)3)الشقة)19)املحمدية.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيله  ب لسج7 التج ري.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100)درهم.

حمزة بطيوي)1000)حصة.

بم  مجموعه)1000)حصة.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

مغربي) بطيوي،) حمزة  السيد  طرف 

فبراير) (6 بت ر خ) مزداد  الجنسية،)

للشط قة) الح م7  ب ملحمدية،) (1999

 T276952 رقم) للتعر ف  الوطنية 

(،2024 ربر 7) (2 غ ية) إلى  الص لحة 

اإلن رة) (،1 ب لحسنية) الس كن 

املحمدية،)بصفته مسير بر ك وحيد)

ملدة غير محدودة.

السج7 التج ري):)سجلت الشركة)

ب ملحكمة االبتدائية ب ملحمدية تحت)

 665 إيداع ق نوني رقم) (27505 رقم)

بت ر خ)10)م رس)2021.

374 P

فيط  كوم

مكتب الحس ب ت والجش ي ت

واستش رة املق والت

30،)زنقة لشن 4،)الشقة رقم)8،)حي املحيط)

الرب ط

اله تف):)05.37.72.30.12

 BAHAJJOUB SAAD DESIGN

بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 10.000 درهم

بت ر خ)3)م رس)2021)تم عقد جمع)

 BAHAJJOUB ع م استثن ئي لشركة)

االجتم عي) ب ملقر  (SAAD DESIGN

 3ISKANE,(:(4للشركة الك ئن ب لعنوا

 N°14,(GUICHE(LES(OUDAYAS( -

RABAT)وبموجشه تم اتخ ذ القرارات)

الت لية):

تصر ح بوف ة مسير الشركة):

موجزة) نسخة  على  االطالع  بعد 

بوف ة) التصر ح  تم  الوف ة  رسم  من 

الشر ك) ب حجوب  سعد  السيد 

 8 بت ر خ) للشركة  واملسير  الوحيد 

نوفمبر)2020.

تقسيم حصص الشركة):

تقسيم) تم  اإلراثة  رسم  حسب 

حصص الشركة كم  يلي):

فر دة رودي س تمتلك)15)حصة.

ابتس م لوكيلي تمتلك)12)حصة.

سمية ب حجوب تمتلك)11)حصة.

فر دة ب حجوب تمتلك)16)حصة.

يمتلك ب حجوب  الرحم 4   عشد 

 23)حصة.

مجيب الرحم 4 ب حجوب يمتلك)

23)حصة.

تغيير الشك7 الق نوني):

الحصص) تقسيم  بموجب 

الق نوني) الشك7  تغيير  تم  الجديد 

مسؤولية) ذات  بركة  من  للشركة 

محدودة من بر ك وحيد إلى بركة)

ذات مسؤولية محدودة.

تعيي4 مسير جديد للشركة):

ب حجوب) حسن  السيد  تعيي4 

مسيرا جديدا للشركة.

وفق ) (: األس �سي) النظ م  تحيي4 

تم ذكره  رعاله قمن ) التي  للتغيرات 

من) و21) (8 (،7 (،1 بتعدي7 الفصول)

الق نو4 األس �سي للشركة.

املحكمة) في  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة ب لرب ط في)22)م رس)2021 

تحت رقم)111932.

 72991 رقم) التج ري  السج7 

ب لرب ط.
لالستش رة والتنبيه

فيط  كوم

375 P

AL MASHURA

SARL

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تم) قد  (2021 ين ير) (7 يوم) الرب ط 

تأسيس):

بركة ذات املسؤولية املحدودة.

املشورة،) (: االجتم عي) الهدف 

واملواكشة) اإلدار ة  الهندسة 

األعم ل،) ق نو4  الحك مة،) في 

استراتيجي ت التسيير واإلدارة.

ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (100 إلى) مقسمة 

1.000)درهم للحصة الواحدة.

السيد علي بلح ج)50)حصة.

السيد احمد بلح ج)50)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

48،)ب رع ف ل ولد عمير،) (: املقر)

ركدال،)الرب ط.

املسير):)علي بلح ج.

(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

150197)املحكمة التج ر ة ب لرب ط).

376 P

STAHLCO

SARL

ررسم ل الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 21، س حة ابو 

بكر الصديق، بقة رقم 8، ركدال، 

الرب ط

تغيير املقر االجتم عي وتفو ت 

حصص

ب) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لرب ط) ومسج7  (،2021 ين ير) (27

بت ر خ)24)فبراير)2021)تم تغيير املقر)

س حة) (21 من) للشركة   االجتم عي 

(،8 رقم) بقة  الصديق،) بكر  ربو 

(،3 إلى إق مة اوداية) الرب ط  ركدال،)

كيش) (77 املح7 التج ري) (،47 عم رة)

اوداية،)تم رة.

كم  تم تفو ت)500)حصة التي ك نت)

في ملك السيدة صف ء)ب هيج،)الح ملة)

إلى) (A375896 للشط قة الوطنية رقم)

السيد ع دل مستقيم،)الح م7 للشط قة)

.A329857(الوطنية رقم

رسهم) جميع  رصشحت  وب لت لي 

الشركة في ملك السيد ع دل مستقيم)

كم  رصشح هو املسير الوحيد للشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط)

لدى املحكمة التج ر ة ب لرب ط بت ر خ)

9)م رس)2021)رقم اإليداع)111566.

377 P



7163 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

MONSIEURS
SARL AU

 بركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر ك الوحيد 
   عنوا4 مقره  االجتم عي

 الدار الشيض ء
GT(ATTAKADOUME 2ETAGE 
BERNOUSSI GH2-17 - 20610
رقم التقييد في السج7 التج ري 

352211
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في ف تح فبراير)2021)تم تحو 7)

املقر االجتم عي الح لي للشركة.
من):

     GT الشيض ء) الدار 
 ATTAKADOUME GH2-17

.2ETAGE BERNOUSSI - 20610
 12RUE DES (: إلى)
 HIRONDELLES QUARTIER

RACINE)الدار الشيض ء)20100.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 
24)م رس)2021)تحت رقم)770764.
378 P

UNITED PROJETS
بركة ذات املسؤولية املحدودة
بررسم ل : 6.000.000 درهم

املقر االجتم عي : الرب ط، ركدال، 
زنقة جش7 العي �سي، عم رة 12، 

الط بق األر�سي، بقة 1
رقم التعر ف املوحد : 
001530533000034

السج7 التج ري ب لرب ط : 44021
التخفيض ثم الز  دة في ررس امل ل

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير الع دي للشرك ء،)املنعقد بت ر خ)
ب ملقر االجتم عي) (،2020 ديسمبر) (30

للشركة تم تقر ر م  يلي):
بم ) الشركة  ررسم ل  تخفيض 
ب متص ص) درهم  (4.140.000 قدره)
الخس ئر من خالل تخفيض القيمة)
 310 إلى) الواحدة  للحصة  االسمية 
الررسم ل) في  الز  دة  تم  درهم 

بم  قدره)4.140.000)درهم من خالل)
رفع القيمة االسمية للحصة الواحدة)
 1000 األولية) قيمته   إلى  إلع دته  

درهم.
تمت الز  دة في الررسم ل ب ملق صة)
مع دين حس ب ت الشرك ء)الج ر ة لدى)

الشركة.
تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط)
ب لسج7 التج ري للمحكمة التج ر ة)
تحت) (2021 فبراير) (3 ب لرب ط بت ر خ)

رقم)110734.
قصد النشر واإلعال4

املسير

379 P

 GOLDEN PHOEMIX
GROUP

تأسيس بركة
بت ر خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
وضع) تم  ب لرب ط،) (2021 م رس) (3
الق نو4 األس �سي للشركة التض من)

التي تحم7 الخص ئص الت لية):
التسمية):)تحم7 الشركة التسمية)
 GOLDEN PHOEMIX الت لية)

.GROUP
التج ري) الوسيط  (: املوضوع)

ب لجملة.
ب رع فجيج،) (5 (: املقر االجتم عي)
الث لث،) الط بق  في  (،9 رقم) بقة 

ب.ب.)الرب ط.
في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 
إلى) مقسم  درهم  (1.000.000 قيمة)
10.000)حصة ذات قيمة)100)درهم)

للحصة مقسم بي4 الشرك ء)ك لت لي):
السيد عم د الحن �سي)9500)حصة)
درهم ري م  قيمته) (100 ذات قيمة)

950.000)درهم)؛
السيدة سمية الحن �سي)500)حصة)
درهم ري م  قيمته) (100 ذات قيمة)

50.000)درهم.
عم د) السيد  عي4  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الحن �سي 

محددة.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط)
تحت السج7 التج ري رقم)150537 

يوم)18)م رس)2021.

380 P

MULTI-BOX GROUPE
تأسيس بركة

بت ر خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
وضع) تم  ب لرب ط،) (2021 م رس) (3
الق نو4 األس �سي للشركة التض من)

التي تحم7 الخص ئص الت لية):
التسمية):)تحم7 الشركة التسمية)

.MULTI-BOX GROUPE(الت لية
املوضوع):)رعم ل الشن ء)املتنوعة.

ب رع فجيج،) (5 (: املقر االجتم عي)
بقة رقم)9،)في الط بق الث لث ب.ب.)

الرب ط.
في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 
إلى) مقسم  درهم  (1.000.000 قيمة)
10.000)حصة ذات قيمة)100)درهم)

للحصة مقسم بي4 الشرك ء)ك لت لي):
السيد عشد اله دي الجبري)9200 
ري) درهم  (100 قيمة) ذات   حصة 

م  قيمته)920.000)درهم)؛
السيدة غزال4 محمدي)800)حصة)
درهم ري م  قيمته) (100 ذات قيمة)

80.000)درهم.
التسيير):)عي4 السيد عشد اله دي)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الجبري 

محددة.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط)
تحت السج7 التج ري رقم)150535 

يوم)18)م رس)2021.
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 ATTIJARI GLOBAL
RESEARCH

بركة مس همة ذات مجلس إدارة 
جم عية وذات مجلس رق بة
ررسم له  : 1.000.000 درهم

الك ئن مقره  ب لدار الشيض ء : 163 
ب رع الحسن الث ني

السج7 التج ري رقم 397089
تغيير طر قة رجهزة إدارة الشركة 

ورق بته 
I)-)إ4 الجمعية الع مة غير الع دية)
(،2020 ركتوبر) (30 بت ر خ) املنعقدة 
ب قتراح من مجلس اإلدارة الجم عية،)

قد قررت):

تعدي7 طر قة رجهزة إدارة الشركة)

بركة) طر قة  ب عتم د  ورق بته  

مس همة ذات مجلس إدارة واعتم د)

نظ م رس �سي جديد.

الع دية) الع مة  الجمعية  إ4  (- (II

بت ر خ) استثن ئي  بشك7   املنعقدة 

30)ركتوبر)2020،)ب قتراح من مجلس)

اإلدارة الجم عية،)قد قررت):

مه م جميع رعض ء) مع ينة انته ء)

مجلس الرق بة ورعض ء)مجلس اإلدارة)

الجم عية.

اإلدارة) مجلس  كأعض ء) تعيي4 

ملدة ست سنوات):

السيد كر م فتح،)الح م7 لشط قة)

 BK78975 رقم) الوطنية  التعر ف 

تجزئة) الشيض ء،) ب لدار  والق طن 

ر  ض األندلس،)ك ليفورني )؛

الح م7) لعم ري،) فيص7  السيد 

رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

والق طن ب لدار الشيض ء،) (E586258

دي) لوري  إق مة  املندب،) ب ب  زنقة 

ب رك بوركو4)؛

السيد جالل برادي،)الح م7 لشط قة)

 BE536988 رقم) الوطنية  التعر ف 

والق طن ب لدار الشيض ء،)إق مة غ ندي)

108)زنقة جش7 صغرو)؛

بركة التج ري وف بنك،)املسجلة)

الشيض ء) للدار  التج ري  ب لسج7 

تحت رقم)333)واملمثلة دائم  ب لسيد)

لشط قة) الح م7  الروي�سي،) يوسف 

 BE581613 رقم) الوطنية  التعر ف 

تجزئة) الشيض ء،) ب لدار  والق طن 

املنزه،)ب رع الحزام الكشير)؛

تعيي4 السيد يوسف بن حدوش،)

الح م7 لشط قة التعر ف الوطنية رقم)

A323967)والق طن ب ململكة املتحدة)

10)برانس كيت،)لند4،)كعضو مجلس)

اإلدارة مستق7 ملدة ست سنوات.

 ERNST( &( YOUNG تأكيد)

كمراقب لحس ب ت الشركة.

III)-)بقرار من مجلس اإلدارة املنعقد)

بت ر خ)30)ركتوبر)2020،)تقرر):
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اإلدارة) مزاولة  طر قة  اختي ر 

رئيس) مه م  بفص7  للشركة  الع مة 

املجلس ومه م املدير الع م)؛

كرئيس) فتح  كر م  السيد  تعيي4 

مجلس اإلدارة)؛

كمدير) محدودة  غير  ملدة  تعيي4 

ع م للشركة السيد طهى الجعيدي،)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

رقم)H430461)والق طن ب لدار الشيض ء)

16)زنقة راسي4،)املع ر ف.

الق نوني) ب إليداع  القي م  تم  (- (IV

بكت بة الضشط لدى املحكمة التج ر ة)

للدار الشيض ء)بت ر خ)15)م رس)2021 

تحت رقم)770054.
عن املستخلص والشي ن ت

382 P

IMAGE CONCEPT
SARL AU

التصفية
بموجب مداوالت الجمعية الع مة)

غير الع دية بت ر خ ف تح فبراير)2021،)

 IMAGE بركة) من  املس همو4 

ح7) قررت  (CONCEPT SARL AU

 2021 الشركة مشكرا من ف تح ين ير)

السيد) سميت  ودي ،) وتصفيته  

املصفي) صفة  في  العترو�سي  مراد 

اتس ع ) األكثر  الصالحي ت  ومنحته 

األصول،) تحقيق  العملي ت،) إلتم م 

الرئي�سي) املكتب  ب اللتزام ت،) الوف ء)

 RUE EL JORF للتصفية ث بت على)

 N°14( HAY( EL( FARAH( KARIA-

.SALE

ك ر  )-)هذا هو العنوا4 الذي يجب)

ر4 تكو4 املراسالت.

وررسلت ورنه يجب اإلخط ر ب ألفع ل)

واملستندات املتعلقة ب لتصفية.

املحكمة) في  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم)36179)في)

11)م رس)2021.
للرري واإلب رة

السيد مراد العترو�سي

383 P

LAAOUAJ DE TRANSPORT
SARL AU

بركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر ك وحيد

ررسم له  : 100.000 درهم
 التعديالت التي تم إجراؤه  

على الشركة
استثن ئي) ع م  عقد  بمقت�سى 
مسج7 في)12)ديسمبر)2020)تم اإلقرار)

ب إلجم ع بمقر الشركة على م  يلي):
نق7 مقر الشركة من رقم)17)ب رع)
الرب ط إلى) ركدال،) (9 بقة) األبط ل،)
الذهب،) واد  حي  (: الجديد) العنوا4 
لعي يدة،) (،58 رقم) ب رع بوتسوانة،)

سال.
تم إيداع السج7 التج ري للشركة)
بكت بة الضشط لدى املحكمة التج ر ة)
ب لرب ط بت ر خ)25)فبراير)2021)تحت)

رقم)2082.
384 P

SOMATRASED
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر ك واحد

الع م) الجمع  ملحضر  طشق  
االستثن ئي املنعقد في)27)م ي)2019 

.SOMATRASED SARL AU(لشركة
ررسم ل الشركة):)1.000.000)درهم)
فئة) من  حصة  (10.000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة موزعة بي4)

الشرك ء)على الشك7 الت لي):
 10.000 امج هد) ي سي4  السيد 

حصة.
(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

62635)تقرر م  يلي):
للشركة) االجتم عي  املقر  نق7 
إق مة غ لي،) زنقة طونك 4،) (،12  من)

متجر)2،)ديور الج مع،)الرب ط.
الرحمة،) حي  الصن عي،) الحي  إلى 

تجزئة)67،)ت بر كت،)سال.
تحيي4 الق نو4 األس �سي للشركة.

لدى) الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط  ك تب 
رقم) تحت  (2019 يوليو) (9 في) بسال 

.33146
385 P

TRANSFAHREN
SARL AU

في) مسج7  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) قد  بتم رة،) (2021 م رس) (9
تحم7) لشركة  األس �سي  الق نو4 

الخص ئص الت لية):
 TRANSFAHREN (: التسمية)

.SARL AU
ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.
الهدف االجتم عي):

نق7 الشض ئع على الصعيد الوطني)
والدولي)؛

تج رة ع مة)؛
استيراد وتصدير.

ررس امل ل):)100.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (1000 إلى)
للحصة الواحدة موزعة على الشك7)

الت لي):
فيص7 بنعشو)1000)حصة.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)
النه ئي.

من ف تح ين ير إلى) (:  السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة،)م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.
النسيم) إق مة  (: االجتم عي) املقر 
الشحر،)العم رة س،)الشقة)3،)تم رة.

املسير):)فيص7 بنعشو.
(: التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.132463
386 P

AWITID
SARL
رو تيد

السج7 التج ري رقم 150667
تأسيس بركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8)م رس)2021)ب لرب ط،)قد تم تأسيس)
بركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحم7 الخص ئص الت لية):
.AWITID SARL(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتم عي):

تسو ق وتوزيع املنتج ت الزراعية)؛

السمكية) املنتج ت  في  التج رة 

ب لجملة والتقسيط.
درهم) (1.000.000 (: امل ل) ررس 

فئة) من  حصة  (10000 إلى) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة كم  يلي):

 5000 محمد) ابطوب 4  السيد 

حصة اجتم عية)؛

حصة) (5000 بدر) بنونة  السيد 

اجتم عية)؛

املجموع)10000)حصة اجتم عية.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املقر االجتم عي):)القط ع)8،)تجزئة)
25)عم رة)4،)بقة)6،)زنقة جنة،)حي)

الر  ض،)الرب ط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ابطوب 4 محمد وبنونة بدر)

ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط)
تحت رقم)112066)والسج7 التج ري)

رقم)150667.

387 P

SG INGENIERIE
 بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد 
ررس امل ل : 150.000 درهم

املقر االجتم عي : 571، ب رع محمد 

الس دس، عم رة م تيس بلوك ر، 

الط بق الث ني، السوي�سي، الرب ط

الع دي) غير  الع م  الجمع  ب سم 

2020)تم) 31)ديسمبر) املنعقد بت ر خ)

االتف ق حول م  يلي):

تقر ر املصفي حول ك فة عملي ت)

التصفية.

املراجعة واملص دقة على حس ب ت)

توزيع) حول  والتصو ت  التصفية 

ررصدة الحس ب ت.
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إبراء)ذمة املصفي.
استنت ج وإقرار إغالق التصفية.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط)
بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 
23)م رس)2021)تحت رقم)111992.

للخالصة والشي 4

388 P

OXO COM
بركة محدودة املسؤولية
ررس امل ل : 10.000 درهم

املقر االجتم عي : 26 زنقة رصي7 
وب رع محمد بلحسن الوزاني، 

سوي�سي، الرب ط
الع دي) غير  الع م  الجمع  ب سم 
تم) (،2021 فبراير) (22 املنعقد بت ر خ)

االتف ق على م  يلي):
تحو 7 املقر االجتم عي إلى العنوا4)
الط بق) صنع ء،) زنقة  (15 (: الت لي)

األر�سي،)حس 4،)الرب ط.
تحيي4 النظ م األس �سي للشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط)
بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 

22)م رس)2021)تحت رقم)111943.
للخالصة والشي 4

389 P

THE DRAGONFLIES
 بركة محدودة املسؤولية 

بشر ك وحيد
ررس امل ل : 10.000 درهم

 املقر االجتم عي : 48 ب رع ف ل 
ولد عمير، ركدال، الرب ط

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (،2021 م رس) (15 بت ر خ) املحرر 

تقر ر م  يلي):
الت مة) الحصص  تفو ت   قشول 

م  بي4):
الحضي�سي) ف طمة  السيدة 
من) تدالوي  حسي4  لينة  والسيدة 

رج7)50)حصة.
تعيي4 السيدة لينة حسي4 تدالوي)
ج نب) إلى  للشركة  جديدة  كمسيرة 
وذلك) الحضي�سي  ف طمة  السيدة 

ملدة غير محدودة.

للشركة) الق نوني  الشك7  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  من 
ذات) بركة  إلى  وحيد  بشر ك 

مسؤولية محدودة.
تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط)
بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 
22)م رس)2021)تحت رقم)111944.

للخالصة والشي 4

390 P

L’ATELIER DU VOYAGE
SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  االجتم عي : 850.000 درهم
املقر االجتم عي : زنقة ابن يقظ 4، 

حي راسي4، الدار الشيض ء
س.ت : 90063 الدار الشيض ء

إغالق فرع بمراكش
بت ر خ) مداولة  بمقت�سى  (- (1
الع م) الجمع  (،2021 ديسمبر) (31

االستثن ئي قرر م  يلي):
بمراكش،) الك ئن  الفرع  إغالق 
إق مة جك ر،) ب رع محمد الس دس،)

الرقم)18.
تم اإليداع الق نوني األول بكت بة)
الضشط ب ملحكمة التج ر ة بمراكش)
الرقم) تحت  (2021 ين ير) (27 بت ر خ)

.119963
الث ني) الق نوني  اإليداع  تم  (- (2
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
ب لدار الشيض ء)بت ر خ)11)م رس)2021 

تحت الرقم)769677.
للخالصة والشي 4

التسيير

391 P

2812 DIGITAL
SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  االجتم عي : 20.000 درهم
املقر االجتم عي : املجمع الصن عي 
CFCIM، التجزئة 5، بوسكورة، 

الدار الشيض ء
س.ت : 439117 الدار الشيض ء

بيع حصص اجتم عية
تعدي7 الق نو4 األس �سي للشركة

تشع  لعقد عرفي منجز ب لدار) (- (1
الشيض ء)بت ر خ)18)ين ير)2021 :

السيد هش م ب ست  ق م ببيع)100 

 TECHNOV(حصة اجتم عية لشركة

.CAPITAL

2)-)بمقت�سى محضر الجمع الع م)

(،2021 ين ير) (18 بت ر خ) االستثن ئي 

املسؤولية) ذات  الشركة  برك ء)

ش.ذ.م.م) (2812DIGITAL املحدودة)

قرروا م  يلي):

واملص دقة) املوافقة  املالحظة،)

على بيع الحصص االجتم عية)؛

تعدي7 الق نو4 األس �سي للشركة)

وتشني نص جديد.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (3

ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

الشيض ء)بت ر خ)12)م رس)2021)تحت)

الرقم)769886.
للخالصة والشي 4

التسيير

392 P

SARFY PRO
 SARL

EN LIQUIDATION

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  االجتم عي : 90.000 درهم

مقر التصفية : 44، ب رع الجيش 

 امللكي، الط بق 8، الرقم 1، 

الدار الشيض ء

س.ت : 394479 الدار الشيض ء

التصفية النه ئية للشركة
بت ر خ) املنعقد  الع م  الجمع  (- (1

الشركة) للشرك ء) (2020 ديسمبر) (31

»صرفي) املحدودة) املسؤولية  ذات 
برو«)ش.ذ.م.م في التصفية،)ررسم له )

مقر) درهم،) (90.000 االجتم عي)

ب رع) (،44 الشيض ء) ب لدار  التصفية 

 1 الرقم) (،8 الط بق) امللكي،) الجيش 

وافق وص دق على حس ب ت التصفية)

ديسمبر) (31 في ميزانية) كم  يستنتج 

النه ئي) الت م،) اإلبراء) ورعطى  (2020

وبدو4 تحفظ للمصفي السيد عشد)

املنعم فوزي.

نفس الجمع الحظ ريض  التصفية)

النه ئية للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (2
ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
الشيض ء)بت ر خ)12)م رس)2021)تحت)

الرقم)769880.
للخالصة والشي 4

املصفي

393 P

STE H.BELL’S FOOD
SARL
تعدي7

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 H.BELL’S الع م غير الع دي لشركة)
 FOOD SARL)بت ر خ)12)م رس)2021 

بشوزنيقة تقرر م  يلي):
1)-)استق لة السيدة مونة بلمليك)
للشركة وتعيي4) من مه مه  كمسيرة 
جديد) كمسير  بلمليك  ع دل  السيد 

للشركة.
األس �سي) الق نو4  تعدي7  (- (2

للشركة.
ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
بت ر خ) سليم 4  بب4   االبتدائية 

23)م رس)2021)تحت رقم)242.
394 P

BFZ CONSULTING
زنقة دك ر،)عم رة)5،)بقة)6،)املحيط،)الرب ط

TO JOY
SARL AU

 بركة ذات مسؤولية محدودة 
وذات بر ك منفرد

ررسم له  : 40.000 درهم
مقره  االجتم عي : 7 زنقة دك ر، 

الط بق األول، الشقة رقم 3، إق مة 
بسمة، حي املحيط، الرب ط

رقم السج7 التج ري : 82833
ح7 الشركة

 TO قرر الشر ك املنفرد لشركة)
بركة ذات مسؤولية محدودة) (JOY
وذات بر ك منفرد،)مقره  االجتم عي)
7 زنقة دك ر، الط بق األول، الشقة 
املحيط،  حي  بسمة،  إق مة   ،3 رقم 
الرب ط واملسجلة في السج7 التج ري 

تحت رقم 82833 م  يلي :
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ح7 الشركة ؛
محمد  اللروحي  السيد  تعيي4 

كمصفي للشركة ؛
تعيي4 مقر التصفية في : 7 زنقة 
دك ر، الط بق األول، الشقة رقم 3، 

إق مة بسمة، حي املحيط، الرب ط.
في) الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 
24)م رس)2021)تحت رقم)112073.

للنشر واإلعال4

395 P

BFZ CONSULTING
زنقة دك ر،)عم رة)5،)بقة)6،)املحيط،)الرب ط

NN ABRASIF
بركة ذات مسؤولية محدودة 

ررسم له  : 10.000 درهم
مقره  االجتم عي : زنقة دك ر، عم رة 5 

رقم 6، املحيط، الرب ط
رقم السج7 التج ري : 133869

ح7 الشركة
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 NN ABRASIF لشركة) االستثن ئي 
محدودة،) مسؤولية  ذات  بركة 
مقره  االجتم عي زنقة دك ر،)عم رة)5 
رقم)6،)املحيط،)الرب ط واملسجلة في)
السج7 التج ري تحت رقم)133869 

تقرر م  يلي):
ح7 الشركة ؛

تعيي4 السيد ن بيلي نبي7 كمصفي 
للشركة ؛

تعيي4 مقر التصفية في : زنقة دك ر، 
عم رة 5 رقم 6، املحيط، الرب ط.

في) الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 
24)م رس)2021)تحت رقم)112070.

للنشر واإلعال4

396 P

FABTRADI
ش.م.م

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
19)ركتوبر)2020)قرر برك ء)الشركة)

م  يلي):
الح7 املسشق للشركة)؛

لحسن) خيري  ايت  السيد  تعيي4 
مصفي للشركة)؛

تعيي4 مقر الشركة مك 4 للتصفية)
)رقم)367)زنقة سه7 متيجة،)حي والد)

مط ع،)تم رة).

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

 الضشط ب ملحكمة التج ر ة الرب ط يوم)

23)م رس)2021)تحت رقم)111996.

397 P

CAREC.AS

 Cabinet de Révision Comptable et

Conseils

ALAMI SAAD

8Rue Imam Ali- Fès

STE TRANS FES
ش.ذ.م.م

تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

وضع) تم  بف س،) (2021 فبراير) (5

ق نو4 تأسيس بركة ذات مسؤولية)

محدودة)STE TRANS FES)ش.ذ.م.م)

مميزاته  ك لت لي):

الشركة ذات هدف):)نق7 الشض ئع)

ب لش حن ت.

املدة):)99)سنة.

ب رع ج بر) (37 (: املقر االجتم عي)

سيدي) الصن عي  الحي  حي 4،) ابن 

ابراهيم،)ف س.

درهم) (100.000 (: امل ل) ررس 

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100)درهم تم تحر ره  نقدا ك لت لي):

السيد مرزاق محمد)333)حصة)؛

 334 العلي) عشد  مرزاق  السيد 

حصة)؛

السيد مرزاق ع دل)333)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ديسمبر من) (31 ف تح ين ير وتنتهي في)

ك7 سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: التدبير)

مرزاق عشد العلي ملدة غير محدودة.

االحتي ط) خصم  بعد  (: األرب ح)

على) األرب ح  ص في  توزع  الق نوني،)

الشرك ء.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (2
بمدينة) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
تحت) (2021 م رس) (19 بت ر خ) ف س 

رقم السج7 التج ري)66805.
للنشر والشي 4

398 P

عقد تسيير حر
CONTRAT DE GERANCE-LIBRE

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب  (: روال)
بت ر خ)17)م رس)2021)تم إبرام عقد)

تسيير حر ب لخص ئص الت لية):
1)-)األطراف):

 Agadir Green Farming بركة)
محدودة،) مسؤولية  ذات  بركة 
 Nathanael السيد) قش7  من  ممثلة 

Majster)بصفته مسيرا.
من ن حية،

 Agadir Oasis Berries وبركة)
بركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة)
 Nathanael(Majster(من قش7 السيد

بصفته مسيرا.
من ن حية رخرى.

 Agadir Green(1)-)املوضوع):تمنح
 Agadir تسيير حر لشركة) (Farming
التج ري) األص7  (Oasis Berries
واستغالل) وإنت ج  بزراعة  املتعلق 
على) والخضروات  الفواكه  وتسو ق 
العنوا4) وللتصدير  املغرب  ررا�سي 
دوار) بويشة  فدا4  في  الك ئن 
بت) بيوغرة  الص فة  واد  تنغدوري 
املحكمة) لدى  مسجلة  ب ه ،) آيت 
 8967 رقم) تحت  االبتدائية إلنزك 4 
 Agadir Green تمتلكه ) والتي 

.Farming
(: التج ري) األص7  تسمية  (- (2
النش ط) التج ري من  يتكو4 األص7 
وتشغي7) وإنت ج  لزراعة  الرئي�سي 
وتسو ق الف كهة والخضروات في ك7)
من ررا�سي املغرب وللتصدير عن صر)

األص7 التج ري.
(: واملدة) التنفيذ  حيز  دخول  (- (3
ت ر خ) من  الحر  تسيير  عقد  يسري 
 2021 م رس) (17 ري) عليه  التوقيع 
ت ر خ) من  محددة  غير  لفترة  و برم 

التوقيع.

الق نونية) االلتزام ت  (- (4

يتعهد) (: واملح سبية) والضر بية 

الطرف 4 ب المتث ل لجميع االلتزام ت)

واملح سبية) والق نونية  الق نونية 

والضر بية وق نو4 العم7.

الطرف ت) يلتزم  (: اإلجراءات) (- (5

املنصوص) اإلجراءات  جميع  بإتم م 

وجه) وعلى  التج رة،) ق نو4  في  عليه  

السج7) في  اإلقرار  الخصوص 

التج ري واإلبه ر على بك7 مستخرج)

مجلة) وفي  الرسمية  الجر دة  في 
اإلعالن ت الق نونية و خضع للق نو4)

املغربي.

الق نوني) اإليداع  سيتم  (- (II

ب ملحكمة االبتدائية بإنزك 4.

399 P

MARING
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RDC(LOT

 NARJISSE IMMEUBLE R APPT

N°6 MIRADOR(BAS 

AL-HOCEIMA 

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تم تأسيس) (،2021 م رس) (17 بت ر خ)

بركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

بر ك وحيد ب ملميزات الت لية):

.MARING SARL AU(:(التسمية

نرجس،) تجزئة  (: االجتم عي) املقر 
ميرادور) (،6 رقم) بقة  (R عم رة)

السفلى،)الحسيمة.

الهدف):)

مكتب الدراس ت)؛

الشن ء)واألبغ ل املختلفة.)؛

.NEGOCIANT

املدة):)99)سنة.

الررسم ل):)100.000)درهم مقسم)

إلى)1000)حصة من قيمة)100)درهم.

رملو) السيد  (: الوحيد) الشر ك 

زكر  ء)1000)حصة.

ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 

ين ير إلى)31)ديسمبر.
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يعتبر) السيد رملو زكر  ء) (: اإلدارة)
املسير في الق نو4 األس �سي ملدة غير)

محدودة.
األرب ح):5%)لالحتي ط ت الق نونية)

والش قي للشر ك الوحيد.
-)لقد تم اإليداع الق نوني لدى) (2
االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
ب لحسيمة يوم)23)م رس)2021)تحت)

رقم)284.
بمث بة مقتطف وبي 4

400 P

مكتب األست ذ محمد السو�سي صدوق

موثق

ب رع محمد الخ مس،)إق مة بدر،)الط بق)

الث ني،)ف س)62

اله تف):)97 28 94 0535

الف كس):)56 00 94 0535

STE L’EDEN D’AZROU
SARL

بمقت�سى عقد توثيقي بت ر خ) (- (1
18)م رس)2021،)تم تأسيس النظ م)
مسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة،)وخص ئصه  ك لت لي):
اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

.L’EDEN D’AZROU SARL
املوضوع):)

الغرض من الشركة هو):
الزراعية) الحقول  وتشغي7  إدارة 
)الزراعة،)الصن عة الزراعية،)األغذية)
الزراعية،)تسو ق النش ت ت الزراعية))؛
استيراد وتصدير منتج ت األسمدة)

واملنتج ت الزراعية والغذائية)؛
)حي زة) النهوض ب لقط ع الزراعي)

واستئج ر وتشغي7 املزارع))؛
املدخالت) وتوزيع  تسو ق 
واملنتج ت الزراعية))الشذور والنش ت ت،)
والتسميد،)ومنتج ت الصحة النش تية)
واملعدات الزراعية الط زجة والج فة،)
واألعالف ومنتج ت الثروة) واألغذية،)

الحيوانية وغيره )؛
رعم ل التكييف والتعشئة))محطة)

تبريد،)محطة تعشئة)؛
املش ت7،) الف كهة،) زراعة رشج ر 
املح صي7) األلش 4،) ربق ر  تربية 

الحيوانية)؛

واملواد) والشتالت  الشذور  تج رة 

املختلط) والتك ثر  الكيم و ة 

للحيوان ت النظيفة)؛

التربية وإنت ج املنتج ت الحيوانية)

وتسمي4 الحيوان ت)؛

استيراد وتصدير وتسو ق منتج ت)

الثروة الحيوانية)؛

تصنيع منتج ت من رص7 حيواني)

النح7) تربية  ومنتج ت  العس7  مث7 

األخرى)؛

رخذ رو حي زة رو استغالل رو نق7)

االختراع) وبراءات  العملي ت  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة)؛

بشك7) حصة،) على  االستحواذ 

في ري عم7 رو) مش بر رو غير مش بر،)

مق ولة رو بركة)؛

املع مالت) جميع  ع م،) وبشك7 

امل لية) رو  الصن عية  رو   التج ر ة 

العق ر ة) رو  املنقولة  رو  الزراعية  رو 

التي يمكن ري تسهم في تنمية املجتمع)

مش بر) بشك7  تعززه   رو  تسهله    رو 

رو غير مش بر.

تم تحديد املقر) (: املقر االجتم عي)

االجتم عي في ف س،)ب رع عشد الع لي)

ز نب،) مك تب  إق مة  بقرو4،) بن 

الط بق الرابع،)مكتب)26))موطنة عند)

 STE NOUVELLE ORIENTATION

.(DE DOMICILIATION SARL

سنة من يوم) (99 (: املدة الزمنية)

تسجيله  في السج7 التج ري.

ررسم ل) تحديد  تم  (: امل ل) ررس 

درهم) (10.000 مشلغ) في  الشركة 

 100 بقيمة) سهم  (100 إلى) مقسمة 

تخصيص) تم  والتي  للسهم  درهم 

للشرك ء،) الت لي  النحو  على  األسهم 

مق ب7 مس هم تهم):

السيدة مر م املرابط)60)سهم)؛

السيدة مر م عمور)40)سهم)؛

إجم لي األسهم)100)سهم.

بتعيي4) الشرك ء) يقوم  (: اإلدارة)

السيدة مر م املرابط مديرة لفترة غير)

محدودة.

2)-)تم اإليداع الق نوني لدى كت بة)

في) بف س  التج ر ة  املحكمة   ضشط 

24)م رس)2021)تحت رقم)2021/1373.
األست ذ محمد السو�سي صدوق

401 P

SAMARA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

إبع ر بوف ة لشر ك وتفو ض ميراث 
األسهم

االستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 

ذات) بركة  (SAMARA لشركة)

ررسم له ) محدودة  مسؤولية 

ب لدار) مقره   درهم،) (26.000.000

الفشت لي) محمد  زنقة  (: الشيض ء)

املسجلة ب لسج7 التج ري تحت رقم)

 2020 ديسمبر) (15 بت ر خ) (63031

م يلي):

إقرار بوف ة الشر ك واملسير ي سي4)

الشركة) تسيير  ر4  وتأكيد  اولي س 

طرف) من  املفعول  س ري  سيظ7 

اولي س) السعدية  السيدة  املسيرتي4 

والسيدة حشيشة اولي س.

سهم ) (6962 ميراث) تفو ض 

للراح7 ي سي4 اولي س.

تعدي7) الس بقة،) للقرارات  تشع  

امل دة)6)و)7)و)14)من النظ م األس �سي).

النظ م األس �سي واعتم د) تعدي7 

النظ م الجديد املعدل.

ك تشة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

للدار) التج ر ىة  ب ملحكمة  الضشط 

تحت) (2021 م رس) (12 يوم) الشيض ء)

رقم)769836.
بمقت�سى بي 4 ومقتطف

املسيرين

402 P

 SCIENCES URBAINES ET DE

DEVELOPPEMENT
SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له ):)300.000)درهم

مقره  االجتم عي):)إق مة)6)عم رة)
رقم)4)زنقة واد بهت اكدال الرب ط.

للجمعية) عرفي  محضر  على  بن ء)

في) املؤرخة  االستثن ئية  العمومية 

 Sciences لشركة) (2021 ف تح م رس)

 urbaines et de developpement
sarl)ش.ذ.م.م.)ررس م ل)300.000.

قشول استق لة املسير السيد علي)

السيد صالح) وتعيي4  اولح ج  بنعلي 

الدين الرحم ني مسير وحيد ملدة غير)

محدودة.

املحكمة) في  الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت الرقم)2920.
الستخراج وذكر

املسير

403 P

DELICE SLIMANI
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  قد  (2020 ديسمبر) (22

بركة ذات املسؤولية بشر ك وحيد):

 DELICE SLIMANI ( (: التسمية)

.SARL AU

لصنع  مح7   : االجتم عي  الهدف 

الحلو  ت.
ررسم ل الشركة : 10.000 درهم 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
ربيد السلم ني : 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع 

السج7 التج ري.

السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

31 ديسمبر من ك7 سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املقر : التقسيم والد مط ع، قط ع 

2، رقم 418 تم رة.
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املسير : ربيد السلم ني.
 : التج ري  ب لسج7  التقييد  رقم 

.132107

404 P

GROUPE DEUTSHINVEST
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
ررس م له  : 100.000 درهم

R.C.   49963

ملخص محضر الجمع الع م 
االستثن ئي للشركة

االستثن ئي)) الع م  الجمع  إط ر  في 

 GROUPE DEUTSHINVEST(لشركة

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

بت ر خ املنعقد  وحيد   بشر ك 

مس همو) تداول  (،2020 نوفمبر) (23

الشركة ب إلجم ع على م يلي):

الفالح) السيد  (: الحصص) بيع  (-

بن) للسيد  حصة  (500 ب ع) ع دل 

ح مد عشد العز ز.

-)استق لة املسير الفالح ع دل.

بن ح مد عشد) السيد  استمرار  (-

العز ز كمسير للشركة.

-)تغيير املقر):
-)زاو ة زنقة ادريس األكبر وموالي)

مح7) ي سمي4  إق مة  الرحم 4  عشد 
رقم)88)القنيطرة.

للشركة) الق نوني  الشك7  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  إلى 

بشر ك وحيد.

تغيير رنشطة الشركة

ث نو ة) مواد  وتسو ق  استيراد 

فالحية والصن ع ت الزراعية.

-)مكتب الدراس ت.

-)مق ول ربغ ل مختلفة رو بن ء.

تحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.

تم اإليداع الق نوني للشركة لدى)

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

تحت) (2021 م رس) (10 القنيطرة في)
رقم)1812.

405 P

FAHDAD TRANS
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
تأسيس

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة بت ر خ)15)م رس)2021)تم)
غنش ء)بركة ذات مسؤولية محدودة)
بشر ك وحيد ذات الخ صي ت الت لية):

.FAHDAD TRANS(:(االسم
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
مق ول نق7) (: املوضوع االجتم عي)

األشخ ص.
مق ول ربغ ل مختلفة رو الشن ء.

املدة):)99)سنة.
رنوال) ب رع  (4 رقم) (،23 (: املقر)
ميموزة) مكتب  (11 الزهور) عم رة 

القنيطرة.
درهم) (100.000 (: الررسم ل)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 1000 ع دل حومية) (: الحصص)

حصة.
كمسير) حومية  ع دل  (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.
السج7 التج ري رقم):)59537.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة.

للشركة) الق نوني  اإليداع  تم 
القنيطرة االبتدائية   ب ملحكمة 

15)م رس)2021)تحت رقم)59537.
406 P

TAINASTE TOUR شركة
ش.ذ.م.م. ذات بر ك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة بت ر خ)27)يوليو)2020)تم)
 TAINASTE TOUR بركة) تأسيس 

ش.ذ.م.م.)ذات بر ك وحيد.
(،136 رقم) (: االجتم عي) املقر 
الط بق األر�سي ب رع)97)حي الشش ب)

القنيطرة.
نق7) (: االجتم عي) الهدف 

املستخدمي4.

العملي ت) ك7  ع مة  وبصفة 

له ) التي  وامل لية  والعق ر ة  التج ر ة 

من) والتي  الشركة،) بنش ط  عالقة 

بأنه  املس همة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.

رسند إلى السيد بلحي) (: التسيير)

ادريس.

ف تح) من  تبتدئ  (: امل لية) السنة 

ين ير إلى)31)ديسمبر من ك7 سنة.

ررس امل ل حدد في مشلغ)100.000 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

اكتت به  وتوزيعه  ك لت لي):

 1000 (: ادريس) بلحي  (: السيد)

حصة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الق نوني 
التج ري) ب لسج7  وقيد  ب لقنيطرة 

بت ر خ) (58511 ب لقنيطرة تحت رقم)

27)ين ير)2021.
من رج7 املستخرج واإلب رة

407 P

FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE Fiscale et

juridique

Av Med V Appt 4 2ème étage Kénitra 368

Tél : 0707325744

PEER MEDIA
بركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة بت ر خ)25)فبراير)2021)تم)

 PEER(وضع الق نو4 األس �سي لشركة

MEDIA)ب لخص ئص الت لية):

.PEER MEDIA(التسمية):)بركة

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية.

املقر االجتم عي):)زاو ة زنقة محمد)

 41 رقم) بطوطة  ابن  وزنقة  عرنيط 

إق مة التوفيق)A)مكتب)2)القنيطرة.

غرض) يكو4  (: الشركة) غرض 

الشركة):

تكنولوجي  املعلوم ت.

التج رة بصفة ع مة.

العملي ت) ك7  ع مة  وبصفة 

التج ر ة الصن عية،)العق ر ة وامل لية)

التي له  عالقة بنش ط الشركة والتي)

من بأنه  املس همة في تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تأسيسه  النه ئي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

نه ية ديسمبر من ك7 سنة.

 100.000 (: االجتم عي) الررسم ل 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة سدد ثمنه  ك ملة)

من طرف):

السيد املهدي مه ني)300)حصة.

السيد محمد الشرق وي)300.

 200 الشرق وي) رس مة  السيد 

حصة.

 200 ج بنعلي) حي ة  السيدة 

حصة.

من) ك7  الشركة  يسير  (: التسيير)

السيد املهدي مه ني والسيد محمد)

الشرق وي.
وقيدت الشركة ب لسج7 التج ري)

ب لقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)59665.
بمث بة ومقت�سى املسير

408 P

CHARLOTTE PALACE
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  100.000 درهم

املقر االجتم عي : زنقة يعقوب 

املنصور الط بق األر�سي املح7 رقم 2 

عم رة ي سمينة، القنيطرة

تأسيس
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة،)تم وضع الق نو4 األس �سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):

 CHARLOTTE (: التسمية)

.PALACE SARL AU
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ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 
املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

يعقوب) زنقة  (: االجتم عي) املقر 
املنصور الط بق األر�سي املح7 رقم)2 

عم رة ي سمينة،)القنيطرة.
مستغ7 مقهى) (: موضوع الشركة)

ومطعم ف خر.
التج رة بصفة ع مة.

ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
درهم) (100.000 مشلغ) في  الشركة 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
بك مله  مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):
 1000 (: إسوري) رحمد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

رسند إلى السيد رحمد) (: التسيير)
إسوري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر.

التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)

رقم)59549)بت ر خ)15)م رس)2021.
409 P

FRERE AOUTEM TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  100.000 درهم
املقر االجتم عي : تجزئة الصي د، 
بقعة رقم 624، متجر رقم 2، 

القنيطرة
السج7 التج ري رقم 48595
تفو ت حصص اجتم عية

تعيي4 مسير جديد وتحو 7 املقر 
االجتم عي

الجمع) محضر  بمقت�سى 
 FRERE لشركة) ع دي  الغير  الع م 
ذات) بركة  (AOUTEM TRANS

املسؤولية املحدودة،)تقرر م يلي):
املص دقة على تفو ت)500)حصة)
ص لح) السيد  ملك  في  اجتم عية 
الوطنية) للشط قة  الح م7  الف ضلي،)
رقم)G416895)لف ئدة السيد محمد)
الح م7 للشط قة الوطنية رقم) اوتم،)
 1000 G494864)الذي رصشح يملك)

حصة اجتم عية في الشركة.

مسير) اوتم  محمد  السيد  تعيي4 
وحيد للشركة.

للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 
من العنوا4 القديم):

(،624 بقعة رقم) تجزئة الصي د،)
القنيطرة إلى العنوا4) (،2 متجر رقم)
رقم) (2-1 لوف لو4) تجزئة  (: الجديد)

2326)القنيطرة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
السج7) ب لقنيطرة  االبتدائية 

التج ري رقم)48595. 
410 P

ادريس ب زا
مح سب معتمد من طرف الدولة

54، زنقة معمورة رقم 3، القنيطرة

 EXCELLENCE MEDIA
MARKETING

بركة ذات مسؤولية محدودة
املقر االجتم عي : 14، زنقة القصر 

الكشير األلفة لعي يدة، سال
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)
تمت) ب لقنيطرة،) (2021 ين ير) (8
للشركة) األس �سي  الق نو4  صي غة 
رعاله ذات املسؤولية املحدودة اآلتية)

خصوصي ته ):
الشركة) تحم7  (: التسمية)
 EXCELLENCE MEDIA اسم)

.MARKETING
األهداف):)األهدال االجتم عية

االستش رات اإلدار ة.
صلة) م له  ك7  ع مة  وبصفة 
ب لنش ط املذكور سواء)بشك7 مش بر)

رو غير مش بر.
(،14 حدد بسال) (: املقر االجتم عي)

زنقة القصر الكشير،)األلفة لعي يدة.
ررس امل ل):)حدد في مشلغ)100.000 

درهم نقدا.
بترجمته) (: االجتم عية) الحصص 
ررس) يتكو4  اجتم عية  حصص  إلى 
اجتم عية) حصة  (1000 من) امل ل 
للواحدة جميعه ) درهم  (100 بقيمة)
بحسب) الشر كي4  بي4  موزعة 

مس هم تهم  النقدية.

التسيير):)يسهر على تسيير بؤو4)

السيد) محدد  غير  ألج7  املؤسسة 

الشيكر محمد.

الزمنية) املدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من ت ر خ) للشركة في)

رو) التمديد  ح لتي  م عدا  تأسيسه  

الح7 الس بق ألوانه املقر ي4 من لد4)

الشرك ء)ب ألغلشية.

تص دف) (: االجتم عية) السنة 

السنة املدنية.

(: إيج بية) (: املح سبية) النتيجة 

يقرر الشرك ء)تعيي4 األرب ح املحققة.

العجز) الشرك ء) يتحم7  (: سلشية)

املسج7 بحسب مس هم تهم في ررس)

امل ل االجتم عي.

ب لسج7) الشركة  هذه  تقييد  تم 

بسال) االبتدائية  ب ملحكمة  التج ري 

15)م رس)2021)تحت رقم)276.
للخالصة والشي 4

411 P

SEFKA PLOMB
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك وحيد

ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 23، زنقة رنوال 

عم رة فلوري 11 مكتب 4 ميموزا 

القنيطرة

تأسيس
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة،)تم وضع الق نو4 األس �سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):

 SEFKA-PLOMB (: التسمية)

.SARL AU

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

رنوال) زنقة  (23 (: املقر االجتم عي)

ميموزا،) (4 مكتب) (11 عم رة فلوري)

القنيطرة.

األجهزة) بيع  (: الشركة) موضوع 

ولوازم الرص ص ب لتقسيط.

ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
درهم) (100.000 مشلغ) في  الشركة 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
بك مله  مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):
(: السيد الصفر وي عشد الكم ل)

1000)حصة.
املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  رسند  (: التسيير)
الصفر وي عشد الكم ل.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر.

التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)

رقم)59319)بت ر خ)2)م رس)2021.
412 P

HAMI HADEL TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  100.000 درهم

املقر االجتم عي : زاو ة زنقة محمد 
الديوري ومحمد عشده إق مة ك ميلي  
الط بق الث ني مكتب 24، القنيطرة

تأسيس
مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة،)تم وضع الق نو4 األس �سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت) ذات  وحيد  بشر ك 

الت لية):
 HAMI HADEL (: التسمية)

.TRANS SARL AU
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.
املقر االجتم عي):)زاو ة زنقة محمد)
الديوري ومحمد عشده إق مة ك ميلي )

الط بق الث ني مكتب)24،)القنيطرة.
نق7) (: الشركة) موضوع 

املستخدمي4.
ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
درهم) (100.000 مشلغ) في  الشركة 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
بك مله  مكتتشة،)وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):
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املدة):)99)سنة.
التسيير):)رسند إلى السيد محسي4)

الك دوس.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)

رقم)59465)بت ر خ)10)م رس)2021.
413 P

CENTRE D’AFFAIRE OUHOUD

 Angle(Bd(Moulay(Abdelaziz(et(Rue(Salah

Eddine

Résidence(Nour(B(Bureau(N°(4(Kénitra

AMARO TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : زاو ة ب رع موالي 

عشد العز ز وزنقة صالح الدين 
إلق مة نور B مكتب رقم 4 القنيطرة

تأسيس
ب لقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 م رس) (8 بت ر خ)
ذات) لشركة  األس �سي  الق نو4 
املسؤولية املحدودة ذات املواصف ت)

الت لية):
.AMARO TRANS(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 
املسؤولية املحدودة.

ب رع) زاو ة  (: االجتم عي) املقر 
موالي عشد العز ز وزنقة صالح الدين)
إق مة نور)B)مكتب رقم)4،)القنيطرة.
نق7) (: الشركة) موضوع 

املستخدمي4 لص لح الغير.
والخدم ت) الشض ئع  نق7 

اللوجستية.
املق ولة في النق7 السي حي.

عالقة) له  م   ك7  ع مة  وبصفة 
بنش ط الشركة.

ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
درهم) (100.000 مشلغ) في  الشركة 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
بك مله  مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):

 500 (: حوحو) املصطفى  السيد 
حصة.

السيد عالل حوحو):)500)حصة.
املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  رسند  (: التسيير)
محدودة) غير  ملدة  حوحو  املصطفى 

وتخو له جميع الصالحي ت.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)

رقم)59507.
414 P

FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, Fiscale et

juridique

368, Av Med V APPT 4 2ème étage - Kénitra

KRAITA TRANS
بركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 م رس) (10 بت ر خ) ب لقنيطرة 
لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع  تم 
ب لخص ئص) (KRAITA TRANS

الت لية):
 KRAITA بركة) (: التسمية)

.TRANS
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.
ه رو4) زنقة  (: االجتم عي) املقر 
(،3 رقم) الفردوس  إق مة  الربيد 

ميموزا القنيطرة عند بركة ك زار  .
غرض) يكو4  (: الشركة) غرض 

الشركة):
نق7 األشخ ص والنق7 املدر�سي.

التج رة بصفة ع مة.
العملي ت) ك7  ع مة  وبصفة 
التج ر ة الصن عية،)العق ر ة وامل لية)
التي له  عالقة بنش ط الشركة والتي)
من بأنه  املس همة في تنمية الشركة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تأسيسه  النه ئي.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

نه ية ديسمبر من ك7 سنة.

 100.000 (: االجتم عي) الررسم ل 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة سدد ثمنه  ك ملة)

من طرف):

 600 (: محسي4) اقر طة  السيد 

حصة.

السيد اقر طة ع دل):)400)حصة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

اقر طة محسي4.
وقيدت الشركة ب لسج7 التج ري)

ب لقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)59747.
بمث بة ومقت�سى املسير

415 P

ALISSAR 1 MAROC
بركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 م رس) (8 ب لقنيطرة بت ر خ)

إنش ء)بركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الخ صي ت الت لية):

.ALISSAR 1 MAROC(:(االسم

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.

مواد) منتج  (: االجتم عي) املوضوع 

غذائية.

التعشئة والتغليف.

ت جر مستورد ب ئع ب لجملة.

املدة):)99)سنة.

ب رع رنوال عم رة) (4 رقم) (: املقر)

الزهور)11)مكتب ميموزة القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

:)السيد النهيري حور ة) الحصص)

510)حصة.

ق سم) حسي4  البرادعي  السيد 

490)حصة.

السيد البرادعي حسي4) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ق سم 

محدودة.

السج7 التج ري رقم):)59735.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة.

للشركة) الق نوني  اإليداع  تم 

القنيطرة االبتدائية   ب ملحكمة 

23)م رس)2021)تحت رقم)59735.

416 P

SJMA
بركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر ك الوحيد
ررسم له  100.000 درهم

مقره  االجتم عي : تجزئة 2597 

تحزئة لوف لو4 الط بق الث لث 

القنيطرة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بت ر خ) (: روال)

ب لقنيطرة) سج7  (،2020 فبراير) (22

لشركة) األس �سي  الق نو4  حرر 

الشر ك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحم7 املواصف ت الت لية):

.SJMA SARL AU(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة):

منعش عق ري.

 2597 تجزئة) (: االجتم عي) املقر 

الث لث) الط بق  لوف لو4  تجزئة 

القنيطرة.

املدة):)تسعة وتسعو4 سنة))99).
:)حدد ررس) ررس امل ل االجتم عي)

درهم موزع) (100.000 امل ل في مشلغ)

درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بي4 الشرك ء)

على الشك7 الت لي):

 1000 (: كم ل) فرحو4  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

قش7) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

املسير الوحيد):

السيد فرحو4 كم ل.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.

إلنش ء) (5% تقتطع) (: الحصص)

و خصص) الق نوني  االحتي طي  امل ل 

الف ئض حسب قرار الشرك ء.
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ب لسج7) الشركة  تسجي7  تم 

م رس) (23 التج ري ب لقنيطرة بت ر خ)

2021)تحت رقم)59741.

417 P

STE NCJ CLEAN
بركة محدودة املسؤولية
ررسم له  100.000 درهم

مقره  االجتم عي : 15، ب رع سشو 

مركز املع مالت البوب مكتب رقم 2 

الط بق الخ مس القنيطرة

تفو ت الحصص وتغيير النش ط 
التج ري

على إثر الجمع الع م الغير) (: روال)

ع دي املنعقد بت ر خ)16)فبراير)2021،)

لشرك ء) الع مة  الجمعية  قررت 

بركة محدودة) (NCJ CLEAN بركة)

درهم) (100.000 املسؤولية ررسم له )

ب رع سشو) (،15 (: االجتم عي) مقره  

مركز املع مالت البوب مكتب رقم)2،)

الط بق الخ مس القنيطرة.

م  يلي):

تغيير النش ط التج ري إلى):

مق ولة في التنظيف.

السكنية) اإلق م ت  تسيير 

)س نديك).

مق ولة في األبغ ل املختلفة.

مق ولة في الحراسة واألمن.

ج7) تفو ت  على  املوافقة 

الحصص):

 300 السيد ن جم يوسف بقيمة)

جميلة) زو كة  السيدة  إلى  حصة 

درهم) (100 حصة بقيمة) (300 تقش7)

للواحدة.

تعدي7 ك7 4 الشند)3،)6،)و)7)من)

الق نو4 األس �سي.

تحول الشركة من بركة محدودة)

محدودة) بركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد.

الق نوني) اإليداع  تم  (: ث ني )

االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 

 2021 م رس) (17 بت ر خ) ب لقنيطرة 

تحت رقم)81621.

418 P

 STE MANALOVE LUXURY
CARS

بركة محدودة املسؤولية ذات 
الشر ك الوحيد

ررسم له  100.000 درهم
مقره  االجتم عي : مكتب رقم 12، 
ب رع عمر ابن الع ص إق مة هدى 

رقم 18 املدينة العلي  القنيطرة
نق7 مقر الشركة

على إثر الجمع الع م الغير) (: روال)
ع دي املنعقد بت ر خ)13)ين ير)2021 
قررت الجمعية الع مة لشرك ء)بركة)
 MANALOVE LUXURY CARS
ذات) املسؤولية  محدودة  بركة 
 100.000 الشر ك الوحيد ررسم له )
مكتب رقم) (: درهم مقره  االجتم عي)
إق مة) الع ص  ابن  عمر  ب رع  (،12
هدى رقم)18)املدينة العلي  القنيطرة)

م يلي):
ب رع) (174 إلى) الشركة  نق7 مقر 
حي) الشروق  مجموعة  سدرات 

النهضة)3)الرب ط.
الق نو4) من  (4 الشند) تعدي7 

األس �سي.
تم اإليداع الق نوني بكت بة) (: ث ني )
ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (2021 م رس) (9 بت ر خ)

.111579
419 P

 AL AKHAWAIN INOV SIDI
AZOUZ

بركة ذات املسؤولية املحدودة
ررسم له  100.000 درهم

املقر االجتم عي : دوار الدغوغيي4 
قي دة موالي عشد الق در جرف امللحة 

عم لة سيدي ق سم
تأسيس

وضع) تم  عرفي،) عقد  بمقت�سى 
ذات) لشركة  األس �سي  الق نو4 
املسؤولية املحدودة ذات املواصف ت)

الت لية):
 AL AKHAWAIN (: التسمية)

.INOV SIDI AZOUZ

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 
املسؤولية املحدودة.

:)دوار الدغوغيي4) املقر االجتم عي)
جرف) الق در،) عشد  موالي  قي دة 

امللحة عم لة سيدي ق سم.
محطة خدمة) (: موضوع الشركة)

السي رات.
األبغ ل الفالحية.

املق ولة في نق7 الشض ئع.
ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
درهم) (100.000 مشلغ) في  الشركة 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
بك مله ،)مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):
 400 (: رم 4) اإلله  عشد  السيد 

حصة.
 300 (: رم 4) املصطفى  السيد 

حصة.
السيد كم ل رم 4):)300)حصة.

املدة):)99)سنة.
عشد) السيد  إلى  رسند  (: التسيير)

اإلله رم 4.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية بمشرع بلقصيري)
م رس) (23 بت ر خ) (539 رقم) تحت 

.2021
420 P

SOCIETE MERNISSA TRAV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  100.000 درهم
املقر االجتم عي : متجر بشقعة 1269، 

الحدادة القنيطرة
تأسيس

مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة،)تم وضع الق نو4 األس �سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية):
 SOCIETE MERNISSA(:(التسمية

TRAV
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.

بشقعة) متجر  (: االجتم عي) املقر 
1269،)الحدادة،)القنيطرة.

األبغ ل) (: الشركة) موضوع 
املختلفة.

منعش عق ري.
نق7 الشض ئع.

ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
درهم) (100.000 مشلغ) في  الشركة 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتشة،) بك مله ،)

الشرك ء)ك لت لي):
السيد اصو لح عشد العز ز):)500 

حصة.
 500 الكر م) عشد  مرزوق  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)رسند إلى السيد مرزوق)
عشد الكر م.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر.

التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)

رقم)59759)بت ر خ)24)م رس)2021.
421 P

SOCIETE MALLEM TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له  : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : 23، ب رع رنوال، 
عم رة فلوري 11، مكتب رقم 4، 

ميموزا القنيطرة
تأسيس بركة

مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة،)تم وضع الق نو4 األس �سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية):
 SOCIETE MALLEM (: التسمية)

.TRANS
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتم عي):)23،)ب رع رنوال،)
(،4 رقم) مكتب  (،11 فلوري) عم رة 

ميموزا،)القنيطرة.
موضوع الشركة):)املق ولة في نق7)

املستخدمي4.
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ررسم ل) حدد  (: الشركة) ررسم ل 
درهم) (100.000 مشلغ) في  الشركة 
اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
بك مله  مكتتشة وموزعة على الشرك ء)

ك لت لي):
السيد زكر  ء)ملعلم):)500)حصة.

السيد ابراهيم ملعلم):)500)حصة.
املدة):)99)سنة.

رسند إلى السيد زكر  ء) (: التسيير)
ملعلم.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر.

التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت)

رقم)59765)بت ر خ)24)م رس)2021.
422 P

SOCPRO ENGINEERING
SARL AU

ررسم له  : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : زنقة سشو عم رة 
البوب مكتب 2 ط بق 5 القنيطرة

تقر ر تصفية الشركة
القرارات) محضر  بمقت�سى 
23)م رس) االستثن ئية املنعقد بت ر خ)
بت ر خ) تسجيله  تم  والذي  (2021
 SOCPRO لشركة) (2021 م رس) (23
بركة) (ENGINEERING SARL AU
ررسم له ) محدودة،) مسؤولية  ذات 
االجتم عي) ومقره   درهم  (100.000
 2 مكتب) البوب  عم رة  سشو  زنقة 

ط بق)5)القنيطرة.
تقرر م يلي):

تصفية) تقر ر  على  املوافقة 
الشركة.

بتصفية) للمكلف  إبراء) إعط ء)
الشركة):)السيدة حليمة الدحم ني.

زنقة) (: الشركة) تصفية  مك 4 
 5 2)ط بق) سشو عم رة البوب مكتب)

القنيطرة.
بمصلحة) الق نوني  اإليداع  تم 
السج7 التج ري ب ملحكمة االبتدائية)
حت) (2021 بت ر خ م رس) ب لقنيطرة 

رقم)81749.
423 P

AU BUREAU CHILI SARL

بركة محدودة املسؤولية

ررسم له  100.000 درهم

مقره  االجتم عي ب لقنيطرة، إق مة 

ب ليه االخضر متجر رقم 2 زاو ة 

فطواكي وبوقي املدينة العلي  

القنيطرة

تأسيس بركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)

النظ م) وضع  تم  (2021 م رس) (3

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات الت لية):

الشركة تسمى بركة) (: التسمية)

بركة) (AU BUREAU CHILI SARL

محدودة املسؤولية.

املوضوع):)غرض الشركة):)مطعم)

ف خر.

العملي ت) جميع  ع مة،) وبصفة 

وغير) منقولة  امل لية،) التج ر ة،)

بشك7) رو  مش برة  واملرتشطة  منقولة 

رعاله) املش رة  ب ألغراض  مش بر  غير 

وتطو ر) توسيع  تسهي7  بإمك نه   رو 

الشركة.

ب ليه) إق مة  (: االجتم عي) املقر 

زاو ة فطواكي) (2 رقم) األخضر متجر 

وبوقي املدينة العلي  القنيطرة.

الشركة) (: الشركة) حي ة  مدة 

من) ابتداء) 99سنة  في) محدودة 

تقييده  ب لسج7 التج ري.

ررس امل ل):)حدد ررس م ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم مقسمة على)

رلف حصة اجتم عية من فئة م ئة)

درهم والتي ستوزع حسب مس همة)

(: يلي) كم   امل ل  الررس  في  الشرك ء)

 340 بنسشة) محمد  العلوي  السيد 

حصة والسيد العالوي رمي4 الصغير)

330)حصة والسيدة العالوي) بنسشة)

إيم 4 بنسشة)330)حصة.

محمد) العلوي  السيد  (: التسيير)

تم تنصيشه مسير للشركة لفترة غير)

محددة.
التج ري) ب لسج7  التقييد  تم 

في ب لقنيطرة  االبتدائية   للمحكمة 

24)م رس)2021)تحت رقم)59771.

424 P

STE AXE ADVISORS
SARL AU

تكو ن بركة محدودة املسؤولية 
ذات الشر ك الوحيد

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 فبراير) (4 بت ر خ)

القواني4 األس سية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد ذات)

املميزات الت لية):

الهدف):)االستش رات اإلدار ة.

االستيراد والتصدير.

خدم ت التج ر ة.

املقر):)عم رة رقم)30)بقة رقم)8 

حس 4) ب رع موالي رحمد الوكيلي،)

الرب ط.
بم ) امل ل  ررس  حدد  (: امل ل) ررس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
ازر ول) السيد  (: محدودة من طرف)

كر م.

بكت بة) تم  (: الق نوني) لإليداع 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ)11)م رس)2021.
رقم السج7 التج ري):)150201.

425 P

STE TAUD TRADING
SARL AU

تكو ن بركة محدودة املسؤولية 
ذات الشر ك الوحيد

ب لرب ط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 فبراير) (8 بت ر خ)

القواني4 األس سية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشر ك الوحيد ذات)

املميزات الت لية):

الهدف):)التج رة.

االستيراد والتصدير.

30،)بقة رقم) عم رة رقم) (: املقر)

8)ب رع موالي رحمد الوكيلي،)حس 4)

الرب ط.

بم ) امل ل  ررس  حدد  (: امل ل) ررس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

الطود) السيد  (: طرف) من  محدودة 

ن صر.

بكت بة) تم  (: الق نوني) لإليداع 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

بت ر خ)18)م رس)2021.

رقم السج7 التج ري):)150509.

426 P

 NATIONAL MARKETING

 COMPANY AMADEUS

MAROC
بركة مس همة مبسطة

يشلغ ررسم له  : 7.136.000 درهم

املقر االجتم عي : 7 زنقة نجيب 

محفوظ - حي كوتيي الدار الشيض ء

 السج7 التج ري ب لدار الشيض ء

رقم 95103

تعيي4 مدير ع م جديد
بت ر خ) اإلدارة  مداوالت  بمقت�سى 

29)ديسمبر)2020)تم):

كر مة) السيدة  استق لة  تسجي7 

كمديرة) مه مه   من  الرازق  بنعشد 

ع مة ابتداء)من)21)ديسمبر)2020.

ربيع) بن  رحمد  السيد  تعيي4 

السيدة) عوض  ع م  مدير  بصفته 

كر مة بتعشد الرازق املستقيلة وذلك)

ابتداء)من)21)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

التج ر ة) ب ملحكمة  الق نوني 

م رس) (24 بت ر خ) ب لدار الشيض ء)

2021)تحت رقم)771621.
من رج7 التلخيص والنشر

مجلس االدارة

427 P
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 ATLAS HOSPITALITY

MOROCCO

بركة مس همة

يشلغ ررسم له  : 386.539.300 درهم

املقر االجتم عي : فندق رطلس 

املط ر النواصر - املط ر الدولي محمد 

الخ مس النواصر

 ص.ب : 101 الدار الشيض ء

رقم 30515

 إعال4 عن نه ية اتف قية اإليج ر
وعقد ترخيص العالمة التج ر ة

 بمقت�سى اتف قية التف هم بت ر خ

واملسجلة) (،2021 م رس) (16

م رس) (24 بت ر خ) ب لدار الشيض ء)

تحت رقم األمر ب الستخالص) (2021

تسجي7) (،(OR( 2021/11362

 12951233 عدد) ((RE( الدخول)

 12609 عدد) املحفوظة  النسخة 

وعقد) اإليج ر  اتف قية  فسخ  تم 

التج ر ة) العالمة  ترخيص 

 ATLAS لفندق) (MARINA AGADIR

 MARINA BEACH SUITES 1

بمر ن ) والك ئن  (&( SPA( AGADIR

بي4 املؤجر) رك دير الرصيف الغربي،)

بركة) (MARINA AGADIR بركة)

مس همة يشلغ ررسم له )32.000.000 

التج ري) ب لسج7  واملسجلة  درهم 

 107009 رقم) تحت  الشيض ء) ب لدار 

االجتم عي) مقره   يوجد  والتي 

ب لدار الشيض ء)إق مة ر و ب رع سيدي)

وبركة) الدي ب،) الرحم 4 عي4  عشد 

موروكو«) هوسشيت ليتي  »رطلس 

ررسم له ) يشلغ  مس همة  بركة 

ب لسج7) واملسجلة  (386.539.300

رقم) تحت  الشيض ء) ب لدار  التج ري 

30515)والتي يوجد مقره  االجتم عي)

بفندق رطلس املط ر النواصر)-)املط ر)

النواصر) الخ مس  محمد  الدولي 

اتفقت) الشيض ء،) الدار  (101 ص.ب)

األطراف على م  يلي):

وعقد) اإليج ر  اتف قية  انه ء)
 MARINA ترخيص العالمة التج ر ة)
بت ر خ) حشية  بصفة  (AGADIR
وذلك بصفة نه ئية) (2021 16)م رس)
ورحك م) بروط  وفق  فيه   رجوع  ال 

اتف قية التف هم.
العم7 على نشر إعال4 نه ية اإليج ر)
ونه ية عقد ترخيص العالمة التج ر ة)
الجر دة) في  مستخرج  بك7  على 
اإلعالن ت) جر دة  وفي  الرسيمة 
الق نونية حسب مقتضي ت الفص7)

153)من مدومنة التج ر ة.
من رج7 التلخيص والنشر

مجلس االدارة

428 P

SALAFIN
بركة مس همة ذات  مجلس الرق بة 

ومجلس اإلدارة الجم عية
يشلغ ررسم له  : 312.411.900 درهم
املقر االجتم عي : ز نيت ميليلنيوم 

العم رة 8 سيدي معروف 
الدار الشيض ء

 السج7 التج ري ب لدار الشيض ء
رقم 88437

تعيي4 رعض ء مجلس الرق بة
الجمعية) مداوالت  بمقت�سى 
الع مة الع دية بت ر خ)27)م ي)2020،)

تم):
مجلس) رعض ء) تعيي4  اثش ت 

الرق بة الت ليي4 ملدة سنة):
السيدة سلمى ت زي)؛

السيد سمير ب علي.
ب نعق د) مه مهم  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  الع مة  الجمعية 
في املنهية  امل لية  السنة   حس ب ت 

31)ديسمبر)2020.
هيرفي) السيد  استق لة  تسجي7 
مستق7) كعضو  مه مه  من  دينور 

ملجلس الرق بة)؛
فرانسوا) السيد  تعيي4  اثش ت 
ميكو بصفته عضو مستق7 ملجلس)
ب نعق د) تنتهي  سنة  ملدة  الرق بة،)
في) ستبث  التي  الع مة  الجمعية 
في املنهية  امل لية  السنة   حس ب ت 

31)ديسمبر)2020.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
التج ر ة) ب ملحكمة  الق نوني 
م رس) (24 بت ر خ) ب لدار الشيض ء)

2021،)تحت رقم)771618.
من رج7 التلخيص والنشر
مجلس االدارة الجم عية

429 P

SALAFIN
بركة مس همة ذات مجلس الرق بة 

ومجلس اإلدارة الجم عية
يشلغ ررسم له  : 312.411.900 درهم
املقر االجتم عي : ز نيت ميلنيوم 

العم رة 8 سيدي معروف 
الدار الشيض ء

 السج7 التج ري ب لدار الشيض ء
رقم 88437

تعيي4 عضو مجلس الرق بة
الجمعية) مداوالت  بمقت�سى 
الع مة الع دية بت ر خ)31)م ي)2019،)
جوهراتي) كوثر  السيدة  تعيي4  تم 
ملدة) الرق بة  مجلس  عضو  بصفته  
الجمعية) ب نعق د  تنتهي  سنتي4،)
الع مة التي ستبث في حس ب ت السنة)

امل لية املنهية في)31)ديسمبر)2021.
اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 
التج ر ة) ب ملحكمة  الق نوني 
24)م رس) بت ر خ) ب لدار الشيض ء)

2021)تحت رقم)771617.
من رج7 التلخيص والنشر
مجلس االدارة الجم عية

430 P

PRO LEAN
قررت الجمع الع م الغير الع دي)
لشركة)PRO LEAN،)بركة محدودة)
املسؤولية بشر ك وحيد رقم السج7)

التج ري):)138339)م  يلي):
للشركة) الرئي�سي  املكتب  نق7 
موالي احمد لوكيلي) (8 بقة) (30 من)
(: الت لي) العنوا4  إلى  الرب ط  حس 4 
زنقة معمورة اق مة ووكييمي4) (133

مكتب رقم)1)القنيطرة.
التج ر ة) املحكمة  في  اإليداع  تم 

ب لرب ط تحت رقم)2800.
431 P

CMGP GROUP
SARL

بركة محدودة املسؤولية
ررسم له  : 762.171.000 درهم

املقر الرئي�سي : 46، ب رع 

الزرقطوني، الط بق 2 الشقة رقم 6 

الدا رالشيض ء
رقم السج7 التج ري الدار الشيض ء 

411083

ين ير) (26 بمقت�سى محضر بت ر خ)

قرر الجمع الع م االستثن ئي) (،2021

م  يلي):

بركة) إلى  الشركة  تحو 7 

إدارة ونه ية مه م) مس همة بمجلس 

مسير الشركة)؛

اعتم د النظ م األس �سي للشركة)

في بكله  الجديد)؛

إدارة) مجلس  رعض ء) رول  تعيي4 

نه ية) في  تنتهي  سنوات  ست  ملدة 

الع دية) الع مة  الجمعية  اجتم ع 

املقرر عقده  في ع م)2027)للموافقة)

في املنتهية  السنة  حس ب ت   على 

 31)ديسمبر)1926 :

السيد يوسف معم ه)؛

السيد غ لي الفياللي رمي4)؛

السيد سفي 4 لحمر)؛

 JADE DEL-LERO السيد)

MOREAU-)؛

.MARC STONEHAM(السيد

املقي س) ربو  رنس  السيد  تعيي4 

سنوات) ملدة ست  مستقال  متصرف  

تنتهي بنه ية اجتم ع الجمعية الع مة)

 2027 الع دية التي ستنعقد في ع م)

امل لية) السنة  حس ب ت  في  للشت 

املنتهية في)31)ديسمبر)1926)؛

ممثلة) (KPMG بركة) تعيي4 

مح سب) فر حة  مصطفى  ب لسيد 

للشركة) حس ب ت  كمدقق  ق نوني،)

 -  2023( م لية) سنوات  ثالث  ملدة 

 (2021 - 2022

إلى) الشركة  تحول  ر4  مالحظة 

قد) إدارة  بمجلس  مس همة  بركة 

اكتم7 نه ئي .
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ين ير) (26 بمقت�سى محضر بت ر خ)

2021،)قرر مجلس االدارة م  يلي):

في) معم ه  يوسف  السيد  تعيي4 

للشركة) ع م  مدير  رئيس  منصب 

طوال مدة واليته كمتصرف.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة)

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

الرقم) تحت  (2021 م رس) (23

.771426

432 P

 GB INGENIERIE ET

CONSEIL

»GBIC«
SARL AU

ررسم ل الشركة : 100.000 درهم

العنوا4 : تجزئة ع مر ة رقم 128 

ب طئ مهدية - القنيطرة

تأسيس بركة
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الق نو4) وضع  تم  (2021 5)م رس)

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات بر ك موحد تحم7 الخص ئص)

الت لية):

 GB INGENIERIE ET (: التسمية)

»CONSEIL(»GBIC

الدراس ت) مكتب  (: الهدف)

واملس عدة) والشحث  والتحقيق 

التقنية.

ع مر ة) تجزئة  (: االجتم عي) املقر 

رقم 128 ب طئ مهدية - القنيطرة.

مدة الشركة : 99 سنة.

ررسم ل  : حدد  الشركة  ررسم ل 

درهم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى 1000 قسمة اجتم عية 

من فئة 100 درهم.

بويغرومني  السيد  : عي4  التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  غس 4 

محدودة.

السنة امل لية تبتدئ من ف تح ين ير 

وتنتهي في الخ تم من ديسمبر.

التقييد ب لسج7 التج ري : قيدت 

املحكمة  لدى  التج ري  ب لسج7 

 : رقم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 

59697 بت ر خ 22 م رس 2021.

433 P

VILLA DES HOTES
الع م) االستثن ئي  الجمع  قرر 

املنعقد في)21)ديسمبر)2020 :

تفو ت)200)حصة اجتم عية من)

طرف السيد لحموش محمد لف ئدة)

واستق لة) مروا4،) لحمدوش  السيد 

هذا األخير من مه مه كمسير للشركة)

وتأكيد السيد لحموش مروا4 مسيرا)

للشركة كم  تم تحو 7 املقر االجتم عي)

10)حي) من تجزئة القديري مجموعة)

تيفلت إلى ب رع) (10116 الرب د رقم)

340)خميس ت،)وكم ) ابن سين  فيال)

تم تذو ب الق نو4 األس �سي وتعديله.

الضشط) بكت بة  اإليداع  تم 

ب لخميس ت) االبتدائية  ب ملحكمة 

م رس) (19 بت ر خ) (109 رقم) تحت 

.2021

434 P

RECYK OUAR
تأسيس بركة

م رس) (9 في) عرفي  عقد  بموجب 

ذات) بركة  تأسيس  تم  (2021

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد له )

املواصف ت الت لية):

RECYK OUAR(:(التسمية

اع دة تدو ر) (: الهدف االجتم عي)

النف ي ت الصن عية.

 23 AVENUE (: االجتم عي) املقر 

 ANOUAL IMMEUBLE FLEURY

 11( BUREAU( N°4( MIMOUZA

.KENITRA

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في مئة رلف درهم))100.000).

السيد) عي4  (: الشركة) تسير 

الور�سي محمد امي4 مسيرا للشركة)

مع جميع الصالحي ت.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 
التج ري السج7  تحت   ب لقنيطرة 

رقم)59737.
للنسخ والشي 4

الوكي7

435 P

PERNOD RICARD MAROC
S.A بركة

بركة مس همة
بررسم ل : 2.232.000 درهم

املقر الرئي�سي : الدار الشيض ء - عم رة 
»غر ن روفيس« الط بق 5 زاو ة 

طر ق الجديدة وب رع عشد الرحم 4 
بوعشيد

السج7 التج ري عدد : 259.155
نشر

قرر الجمع الع م الع دي املنعقد)
بت ر خ)7)ديسمبر)2020)تسجي7):

املتصرفة) والية  تجديد  عدم 
السيدة رميلي فيرات.

تجديد والية املتصرفي4 الح ليي4)
وهم ):

رئيسة) (: بالمي4) سلوى  السيدة 
مديرة ع مة.

السيد سالل سلجوق توم ي.
وتنتهي) وذلك ملدة ست سنوات،)
الع م) انعق د الجمع  في يوم  واليتهم  
الع دي الذي سيوافق على حس ب ت)
يونيو) (30 في) املنتهية  امل لية  السنة 

.2026
تعيي4 متصرف جديد وهو السيد)
املقيم) تركي الجنسية،) ركيز نيفزات،)
في تركي ،)كولفيرين زق ق يني ك مليك)
(- ترابية) (،73 رقم) سيتي�سي  إفليري 

س ر ير،)إسطنشول.
وتنتهي) وذلك ملدة ست سنوات،)
الع م) الجمع  انعق د  يوم  في  واليته 
الع دي الذي سيوافق على حس ب ت)
يونيو) (30 في) املنتهية  امل لية  السنة 

.2026
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  الضشط 
ب لدار الشيض ء)بت ر خ)15)ين ير)2021 

تحت رقم)761379.
عن موجز وإب رة

436 P

ITHACA شركة
SAS

بركة مس همة مبسطة
بررسم ل : 11.000.000 درهم
املقر الرئيس : الدار الشيض ء - 
جم عة روالد ص لح، املنطقة 

الصن عية روالد ص لح، الشقعة 61
السج7 التج ري عدد 63.057

االستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 
  2020 نوفمبر) (13 بت ر خ) املنعقد 

تسجي7):
 5.600.000 امل ل من) ز  دة ررس 
طر ق) عن  درهم  (11.000.000 إلى)
من) مأخوذ  (5.400.000 مشلغ) دمج 
حس ب)»االحتي طي الخ ص«،)وتمت)
الز  دة من خالل إنش ء)2.700)سهم)

جديد بقيمة)2.000)درهم لك7 منه .
7)من النظ م) و) (6 تعدي7 امل دتي4)

األس �سي)؛
تحيي4 النظ م األس �سي.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  الضشط 
ديسمبر) (8 بت ر خ) ب لدار الشيض ء)

2020)تحت رقم)756635.
عن موجز وإب رة

437 P

رنترفيد م روك

273،)ب رع محمد الخ مس الدار الشيض ء

CEGELEC
SA

بركة مس همة
ررسم له  : 43.423.264.00 درهم

مقر الشركة : الدار الشيض ء، ب رع 
عقشة ابن ن فع رقم 62 

س.ت رقم 6.809
ابع ر ب عال4

قرر الجمع الع م الع دي املنعقد)
بت ر خ)30)يونيو)2020)تسجي7):

هوبينوا) متصرف  استق لة 
لوفرانك.

تعيي4 متصرف جديد):)ج 4 هوبير)
في) املقيم  الجنسية،) فرن�سي  م ير،)
حسن) ب رع  ب،) (4 الشيض ء،) الدار 

السكت ني.
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الع م) الجمع  انعق د  حتى  وذلك 
الع دي الذي سيوافق على حس ب ت)
ديسمبر) (31 السنة امل لية املنتهية في)

.2023
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط 
ركتوبر) (19 بت ر خ) ب لدار الشيض ء)

2020)تحت رقم)750282.
عن موجز وإب رة

438 P

رنترفيد م روك
273،)ب رع محمد الخ مس الدار الشيض ء

 GENERALE DE MATERIEL
 ET REALISATION

TECHNIQUE GERMAT
SA

بركة مس همة
ررسم له  : 4.150.000 درهم

مقر الشركة : ب رع عقشة ابن ن فع 
رقم 62 - الدار الشيض ء 

س.ت رقم 53.383
الع دي) غير  الع م  الجمع  ا4 
قرر) (2020 يونيو) (30 املنعقد بت ر خ)
استمرار الشركة رغم ضي ع ركثر من)

3/4)ررس امل ل.
لدى) الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
ب لدار الشيض ء)بت ر خ)9)ركتوبر)2020 

تحت رقم)749141.
عن موجز وبي 4

439 P

A.G.I.N
مح سب معتمد

TABLE OPTIMALE SARL
تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

ب ملواصف ت الت لية):
 TABLE (: االجتم عي) االسم 

.OPTIMALE SARL
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة.
ررسم ل الشركة):)50.000)درهم.

اإلستراد) (: االجتم عي) الهدف 
والتصدير.

املقر االجتم عي):)عند تيك إكيشمو،)
عم رة)30،)بقة)8)زنقة موالي رحمد)

لوكيلي حس 4 الرب ط.

املسير الق نوني):)السيد املصطفى)

امللقي.

:)السيد املصطفى امللقي) الشرك ء)

250)حصة.

السيد محمد بوبرا)250)حصة.

املدة):)حددت في)99)سنة.

وقد تم اإليداع الق نوني للشركة)

بت ر خ ب لرب ط  التج ر ة   ب ملحكمة 

25)م رس)2021)تحت رقم)112094.

440 P

K.I.G.A TRANS شركة
ش.م.م

ش.و
ررسم ل : 20.000 درهم

املرقم االجتم عي : تجزئة بوبو درب 

برحمو4 رقم 11 وجدة

بت ر خ) عرفي  عقد  بموجب 

تأسيس) تقرر  (2021 ف تح فبراير)

بركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشر ك الوحيد ب لخص ئص اآلتية):

 K.I.G.A TRANS(التسمية):)بركة

ش.م.م ش.و

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املقر االجتم عي):)تجزئة بوبو درب)

برحمو4 رقم)11)وجدة.

مق ول النق7) (: الهدف االجتم عي)

الشض ئع واألمتعة غير) بعربة  الدولي 

املص حشة)؛

نق7 الشض ئع لحس ب الغير.

االستيراد والتصدير.

في) محدد  االجتم عي  الررسم ل 

مشلغ)20.000)درهم بقيمة)100)درهم)

للحصة.

تم تعيي4 السيد احمد) (: التسيير)

التعر ف) لشط قة  الح م7  اين و 

كمسير) (FH50164 رقم) الوطينة 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم تسجي7 الشركة لدى املحكمة)

 36825 رقم) تحت  بوجدة  التج ر ة 

بت ر خ)15)م رس)2021.
املسير

441 P

MAI-JAMIB

السج7 التج ري : 150685

بمقت�سى عقد توثيقي مسج7 في)

 2021 27)ين ير) مدينة الرب ط بت ر خ)

قد تم تأسيس بركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

مختلف) (: االجتم عي) الهدف 

األبغ ل الكهرب ء)السش كة.

ب رع) (،15 (: االجتم عي) املقر 

األبط ل بقة رقم)4)ركدال الرب ط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

ررسم ل الشركة):)م ئة رلف درهم.

السيد امليموني جم ل)500)حصة.

 500 إبراهيم) امليموني  السيد 

حصة.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املسير):)السيد امليموني جم ل.

رقم التقييد ب لسج7 التج ري):)تم)

التج ر ة) ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط بت ر خ)25)م رس)2021)تحت)

رقم)150685.

442 P

SOGEPAIEMENT

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

ب لدار الشيض ء)بت ر خ)20)ين ير)2021 

تم تأسيس بركة املس همة التي تتميز)

ب لخص ئص الت لية):

.SOGEPAIEMENT(:(التسمية

ب رع عشد) (،55 (: املقر االجتم عي)

املومن،)20.100)-)الدار الشيض ء.

تحو 7) (: االجتم عي) الهدف 
األرصدة.

يحدد ررسم ل) (: ررسم ل الشركة)
درهم،) (30.000.000.00 الشركة ب)
مقسمة إلى)300.000)سهم،)والقيمة)
 100 ب) تقدر  سهم  لك7  اإلسمية 
دفع) ممثلة املس همة امل لية،) درهم،)

املشلغ ك مال عند اإلكتت ب.
املدة):)99)سنة من ت ر خ تسجيله )

في املحكمة التج ر ة.
مجلس اإلدارة):

يتكو4 مجلس اإلدارة ك لت لي):
الح ملة) حج مي،) السيدة رسم ء)

لشط قة الوطنية رقم)C462407)؛
الح ملة) زم م،) صوفي   السيدة 
للشط قة الوطنية رقم)BK158150)؛

الح م7) الط هري محمد،) السيد 
للشط قة الوطنية رقم)A193262)؛

هش م،) حسني  علمي  السيد 
رقم) الوطنية  لشط قة  الح م7 

BE547159)؛
الح م7) علي،) بنكيرا4  السيد 

للشط قة الوطنية رقم)BE688746)؛
COMBAUD Isabelle  السيدة)
(،Madeleine( Lucie( Ep( Haouch
رقم) الوطنية  للشط قة  الح ملة 

BE37356T)؛
الح ملة) مر  ،) حسوني  السيدة 

للشط قة الوطنية رقم)BE770185)؛
الح م7) بكر،) ربو  زهواني  السيد 

للشط قة الوطنية رقم)BJ119304)؛
الح م7) يوسف،) ردوا4  السيد 

للشط قة الوطنية رقم)BE547019)؛
الحسني) الجطي  العمراني  السيد 
الح م7 للشط قة الوطنية رقم) علي،)

C747161)؛
للشنوك) املغربية  الع مة  الشركة 
مسجلة ب لسج7) الشركة الع مة،) (-

التج ري رقم)28987.
مدقق الحس ب ت):

 CABINET DELOITTE AUDIT
بم ر ن ) مقره  االجتم عي  (،MAROC
 TOUR الشن ية) الشيض ء،) الدار 
بن) سيدي محمد  (،IVOIRE III - C
ممثله ) الشيض ء،) الدار  هللا،) عشد 

السيد هش م بلمقدم.
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رئيس مجلس اإلدارة):

الح ملة) حج مي،) السيدة رسم ء)

لشط قة الوطنية رقم)C462407)؛

املديرة الع مة):

املزدادة) زم م،) صوفي   السيدة 

الح ملة) (1977 نوفمبر) (7 بت ر خ)

لشط قة الوطنية رقم)BK158150)؛

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

م رس) (24 بت ر خ) وذلك  (771626

.2021

443 P

RAHEEM MAROC
SARL 

راسم ل الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 12 مكرر زنقة 

لشن 4 رقم 3 حي املحيط، الرب ط

تــــأسيــــــس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

8)م رس)2021،)مسج7 في)15)م رس)

تحم7) بركة  تأسيس  تم  (،2021

الخص ئص الت لية):

 RAHEEM MAROC (: التسمية)

.SARL

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الدراج ت) كراء) (: الهدف)

الكهرب ئية.

االبه ر.
درهم) (100.000 (: امل ل) ررس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.

ين ير) ف تح  من  (: امل لية) السنة 

ديسمبر من ك7 سنة م  عدا) (31 إلى)

السنة االولى تبتدئ من ت ر خ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.

زنقة) مكرر  (12 (: املقر االجتم عي)

لشن 4 رقم)3)حي املحيط،)الرب ط.

التسيير):)السيد ودير عشد الرحيم)
ملدة غير محدودة.

توزيع األرب ح):)من األرب ح الص فية)
تؤخذ)5%)لتكو ن االحتي ط الق نوني)

والش قي يوزع بي4 الشرك ء.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021،)تحت رقم)112078.
السج7 التج ري رقم)150675.

444 P

 MOROCCO HEALTHCARE
SUPPLIER

SARL
ررسم ل الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : الرقم 38، تق طع 
ب رع ب ستور وزنقة ربو بعيب 

الدك لي، البرتق ل، الرب ط
مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
في) ومسج7  (2021 12)فبراير) في)
تم تأسيس بركة) (،2021 10)م رس)

تحم7 الخص ئص الت لية):
 MOROCCO (: التسمية)

.HEALTHCARE SUPPLIER
ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
اللوازم) ت جر  (: الهدف االجتم عي)

املكتبية.
ت جر رجهزة الكمشيوتر.

ت جر األجهزة الطشية.
درهم) (100.000 (: امل ل) راس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.
ين ير) ف تح  من  (: امل لية) السنة 
ديسمبر من ك7 سنة م  عدا) (31 إلى)
السنة األولى تبتدئ من ت ر خ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.
املقر االجتم عي):)الرقم)38،)تق طع)
بعيب) ربو  وزنقة  ب ستور  ب رع 

الدك لي،)البرتق ل،)الرب ط.
ك7) (: ملدة غير محدودة) (: التسيير)
من السيد غن م محمد مراد،)الح م7)
رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

.A567037

توزيع األرب ح):)من األرب ح الص فية)

تؤخذ)5%)لتكو ن االحتي ط الق نوني)

والش قي يوزع بي4 الشرك ء.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (23 بت ر خ)

.111991

.RC : 150601
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PAPT'Z
SARL

ررسم ل الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : الرقم 30، إق مة 

الني7، تق طع زنقة األبعري وب رع 

عقشة، املح7 رقم 3، الرب ط

مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

في) ومسج7  (2021 23)فبراير) في)

تم تأسيس بركة) (،2021 16)م رس)

تحم7 الخص ئص الت لية):

.PAPT'Z(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

املشواة) (: االجتم عي) الهدف 

)تشغي7 املشواة فر4).

مقهى.
درهم) (100.000 (: امل ل) راس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.

ين ير) ف تح  من  (: امل لية) السنة 

ديسمبر من ك7 سنة م  عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من ت ر خ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.

املقر االجتم عي): الرقم 30، إق مة 

الني7، تق طع زنقة األبعري وب رع 

عقشة، املح7 رقم 3،،)الرب ط.

التسيير):)ملدة غير محدودة):)السيد)

احمد ي سي4 فوقراء،)الح م7 لشط قة)

.A336315(التعر ف الوطنية رقم

سليم،) رمي4  محمد  والسيد 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
.A434449(رقم

توزيع األرب ح):)من األرب ح الص فية)
تؤخذ)5%)لتكو ن االحتي ط الق نوني)

والش قي يوزع بي4 الشرك ء.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (24 بت ر خ)

.112024
.RC : 150633

446 P

SPORT & FUN
SARL

راسم له  : 100.000 درهم
املقر االجتم عي : الرقم 70 زنقة رم 

الربيع، الط بق السفلي، الشقة
رقم 3، ركدال، الرب ط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
في) ومسج7  (،2021 11))فبراير) في)
في) الشر ك  قرر  (،2021 9)م رس)

الشركة م ))يلي):
اجتم عية) حصة  (1000 تفو ت)
من فئة)100)درهم للحصة من طرف)
للشركة) (Mr ERIK ATTIAS السيد)
وب لت لي) (ORILIS HOLDING SA
 ORILIS HOLDING تصشح الشركة)
الشركة) في  الوحيدة  الشر كة  (،SA
التقسيم) و صشح  (SPORT( &( FUN

الجديد لررسم ل الشركة كم  يلي):
 ORILIS HOLDING SA الشركة)

100.000)درهم.
املجموع):)100.000)درهم.

 Mr ERIK السيد) إستق لة 
التعر ف) لشط قة  الح م7  (،ATTIAS
من مهمته) (A805209 الوطنية رقم)

كمسيرة في الشركة مع اإلبراء.
السيد غن م محمد مراد،) تعيي4 
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
رقم)A567037،)كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (25 بت ر خ)

.112105
.RC : 124481

447 P
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LA CAPITALE LUMIERE
SARL

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2121 فبراير) (4 بت ر خ) ب لرب ط 
ذات) لشركة  األس �سي  النظ م  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املشنية فيم  يلي):
 LA CAPITALE (: التسمية)

.LUMIERE SARL
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
مقهى) هي  الشركة  من  الغ ية 

ومطعم.
هللا) رج ف  (TU9 تجزئة) (: املقر)

CYM)الرب ط.
سنة) (99 حددت مدته  في) (: املدة)

اعتش را من ت ر خ تأسيسه  النه ئي.
 100.000 (: الجم عي) امل ل  ررس 

درهم املوزع كم  يلي):
 50.000 بنربيد) ع دل  السيد 

درهم ب)500)حصة.
 50.000 الن فعي) يوسف  السيد 

درهم ب)500)حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد يوسف الن فعي بصفته املسير)
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  الق نوني 

محددة.
ف تح) بي4  م   (: الجم عية) السنة 

ين ير إلى متم ديسمبر.
لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة)
 2820 االبتدائية ب لرب ط تحت رقم)
بت ر خ)23)م رس)2021،)سج7 تج ري)

رقم)150625.
448 P

DYVA SHOES
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 43/SIEGE(SOCIAL(m(M88 M89
 CENTRE COMMERCIAL M2GA
 MALL(MAGASIN(A 1ER(ETAGE

RABAT
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
2021)تأسست بركة والتي) 4)فبراير)

تحم7 الخص ئص الت لية):

.DYVA SHOES(:(التسمية

 DYVA (: التج ر ة) العالمة 

.SHOES

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

وبراء) بيع  (: االجتم عي) الهدف 

والحق ئب) األحذية  واستيراد 

واإلكسسوارات.
 100.000 ( (: الشركة) ررسم ل 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

 M88 M89/43 (: املقر االجتم عي)

 A مح7) مول  ميج   التج ري  املركز 

الط بق األول،)الرب ط,

التسيير) مهمة  رنيطت  (: التسيير)

إلى السيد لحسن بنعشد هللا والسيدة)

نعيمة الدخش لفترة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

لدى) التج ري  ( ب لسج7) الق نوني 

املحكمة التج ر ة ب لرب ط.
رقم السج7 التج ري):)150639.

449 P

DANA PARA
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : LOT(N°1423

 MAGASIN(N°1 AL(WIFAK

TEMARA

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)

11)فبراير)2021،)قد تأسست بركة)

DANA PARA SARL AU)والتي تحم7)

الخ صئص الت لية):

.DANA PARA(:(التسمية

بركةذات) (: الق نونية) الصفة 

بر كة) ذات  محدودة  مسؤو ة 

وحيدة.

وتوزيع) بيع  (: االجتم عي) الهدف 

املستحضرات الطشية ومستحضرات)

التجمي7.

التجمي7) مستحضرات  بيع 

العضو ة واملواد الصيدالنية.

الصيدالنية) املستحضرات 

ومستلزم ت التجمي7.

مستحضرات) وتسو ق  بيع 

التجمي7.
 100.000 (: الشركة) ررسم ل 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

الت سيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املقر االجتم عي):)تجزئة رقم)1423 

مح7 رقم)1)الوف ق تم رة.

التسيير) مهمة  رنيطت  (: التسيير)

غير) لفترة  عشيدي  وف ء) السيدة  إلى 

محدودة.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

لدى) التج ري  ب لسج7  الق نوني 

املحكمة االبدائية تم رة.
رقم السج7 التج ري):)132375.

450 P

PARAMEDICAL BENOMAR
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر ك وحيد
بمقت�سى عقدعرفي حرر ب لرب ط)

وضع) تم  (،2021 ين ير) (29 بت ر خ)

ذات) لشركة  األس �سي  النظ م 

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املشينة فيم  يلي):

 PARAMEDICAL (: التسمية)

.BENOMAR

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

الغ ية من الشركة هي):)بيع املواد)

بشه الصيدالنية ومواد التجمي7.
موالي) زنقة  (8 إق مة) (30 (: املقر)

احمد لوكيلي حس 4 الرب ط.

سنة) (99 حددت مدته  في) (: املدة)

اعتش را من ت ر خ تأسيسه  النه ئي.
 100.000 (: الجم عي) امل ل  ررس 

درهم املوزع كم  يلي):

 100.000 بنعمر) ز نب  السيدة 

درهم،)1000)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيدة ز نب بنعمر بصفته  املسيرة)

الق نونية الوحيدة للشركة ملدة غير)

محددة.

السنة الجم عية م  بي4 ف تح ين ير)

إلى متم ديسمبر.

لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة)

 2759 االبتدائية ب لرب ط تحت رقم)

بت ر خ)22)م رس)2021.

سج7 تج ري رقم)150581.

451 P

م ز ن
بركة ذات مسؤولية محدودة 

ررسم له  : 100.000 درهم

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)

الجمع) اتفق  (،2021 فبراير) (21 

»م ز4«)بركةذات مسؤولية محدودة)

يقدر ررسم له )100.000)درهم.

على م  يلي):

تفو ت الحصص):

قرر السيد عشد هللا محمد حمد)

الرز ن ذو الجنسية السعودية مزداد)

العربية) ب ململكة  (1963 نوفمبر) (18

السفر) لجواز  ح م7  السعودية 

الشر ك الوحيد لشركة) (M715425

ال) الحصص  ز 4 ص حب جميع  م 

عشد) السيد  ممث7 من طرف  (1000

العز ز بن محمد بن محمد بن عشد)

هللا الخنيزا4،)تفو ت جميع حصص)

لف ئدة) حصة  (100 فئة) من  (1000

بركة) مندوب  امغ ر  ربيد  السيد 

»افوار هولدينغ«.

السيد ربيد امغ ر)1000)حصة.

االستق لة.

قش7 الجمع الع م استق لة السيد)

عشد هللا) بن  محمد  بن  العز ز  عشد 

ربيد) السيد  تسمية  وتم  الخنيزا4 

امغ ر مسير مك نه.

األس سية) القواني4  تحيي4 

للشركة.
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بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (،2021 م رس) (26 بت ر خ)

.112137
452 P

 SYNERGIE REVOLUTION
PHARACEUTIQUE

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE
 ABTAL(APPARTEMENT(N°4

AGDAL
بت ر خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم تأسيس بركة) (،2021 م رس) (22
سن رجي ر فلسيو ف رم سوتيك بركة)
الخص ئص) تحم7  والتي  بشر كي4 

الت لية):
التسمية):)بركة سن رجي ر فلسيو)

ف رم سوتيك.
الهدف االجتم عي):)

إبه ر.
توزيع مواد صيدلية.

للمواد) والتج ري  الطبي  ترو ج 
الصيدلية.

15)ب رع ربط ل) (: املقر االجتم عي)
عم رة رقم)4،)ركدال.

درهم) (50.000 (: ررسم ل الشركة)
مقسمة إلى)25000)درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
.AA24333(السيدة ر م بنيوسف

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجي7.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (26 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021،)تحت رقم)2941.
453 P

STE CHAMADIS
SARL AU

املقر االجتم عي : زنقة تشال رقم 26 
املر�سى العيو4

ررسم ل الشركة : 100.000 درهم
رقم ب لسج7 التج ري : 35205

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
تمت) (،2021 م رس) (26 في) املؤرخ 

املص دقة على):

ل) الطلب  نج ة  السيدة  تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (500

بي ض) لف ئدة السيدة  حصة  (1000

نعيمة بت ر خ)22)م رس)2021.

الطلب) نج ة  السيدة  تعيي4  تم 

كمسيرة للشركة لفترة غير محددة.

املصرفية،) للعملي ت  ب لنسشة 

املشترك) ب لتوقيع  الشركة  ستلتزم 

والسيدة) نج ة  الطلب  للسيدة 

األموال) لسحب  نعيمة  بي ض 

والقيمة،)والحواالت امل لية على دف تر)

املصرفية) والضم ن ت  الشيك ت،)

واألبتراك ت) املودعي4  رو  واملديني4 

التج ر ة) األوراق  وقشول  املتأخرة 

املكتسشة.

الق نوني) الشك7  تحو 7  تم 

.SARL(إلى(SARL AU(للشركة من

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

م رس) (25 االبتدائية ب لعيو4 بت ر خ)

2021،)تحت رقم)928/21.

454 P

STE DATOU TOURE
SARL AU

سج7 تج ري رقم 26307

تغيير بركة
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب ملميزات الت لية):

بيع الحصص):

بيع)1000)حصة من طرف السيد)

عالء)داتو إلى السيد محمد لبر�سي ب)

100)درهم للحصة.

العنوا4) إلى  املقر االجتم عي  نق7 

مدينة) (B بلوك) (1/78 رقم) (: الت لي)

الوحدة العيو4.

السيد) إلى  الشركة  تسيير  يعهد 

محمد لبر�سي ملدة غير محددة.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

م رس) (13 بيوم) ب لعيو4  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)2021/813.

455 P

STE NETA FISH
SARL AU

بت ر خ) عرفي  عقد   بموجب 

يط ل) تغيير  تقرر  (،2021 م رس) (11

وطشق ) للشركة  األس �سي  الق نو4 

به ) املعمول  القواني4  ملقتضي ت 

لألسش ب الت لية):

اللتي) الحصص  جميع  تفو ت 

نجيب) محمد  السيد  بحوزة  ك نت 

500)سهم،)لص لح) العش ب وعدده )

السيد ابرف الخش ني الذي رصشح)

 1000 الشركة) يملك مجموع اسهم 

سهم.

للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  من 

مسؤولية) ذات  بركة  إلى  (SARL

 SARL(محدودة ذات الشر ك الوحيد

.AU

الخش ني) ابرف  السيد  و شقى 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

ب ملحكمة) تم  الق نوني  اإليداع 

م رس) (23 االبتدائية ب لعيو4 بت ر خ)

2021،)تحت رقم)884/21.

456 P

ELMAKHLOUFI TRANS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع الق نو4) (،2021 فبراير) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  االس �سي 

محدودة املواصف ت الت لية):

التسمية):)املخلوفي ترانس ش م م)

لشر ك وحيد.

:)النق7 الوطني) الهدف االجتم عي)

والدولي للشض ئع ملصلحة الغير.

املقر االجتم عي):)ب رع واد سوس)

ممر)39)بلوك ر حي األم7 ريت ملول.

سنة) (99 (: االجتم عية) املدة 

ابتداء)من ت ر خ تسجيله  في السج7)

املسشق الح7  تم  إذا  عدا   التج ري 

)رو التمديد.

يتكو4 من) (: الررسم ل االجتم عي)

100.000)درهم.

السج7) في  التقييد  تم  (: التقييد)
(،2021 م رس) (25 ب نزك 4) التج ري 
للسج7 التحليلي) (22825 تحت رقم)

رقم)730.
457 P

AMINE & YASSINE FISH
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
2021،)تم وضع) 18)م رس) بت ر خ)
ق نو4 منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات الت لية):
 AMINE( &( YASSINE (: التسمية)

FISH)ذات املسؤولية املحودةدة.
الط زج،) السمك  بيع  (: الهدف)

الصيد الشحري.
الررسم ل):)حدد في مشلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

100)درهم للواحدة موزعة ك لت لي):
السيد منصور ي سي4)500)حصة.

السيد رفض7 امي4)500)حصة.
املقر االجتم عي):)تجزئة األم7 رقم)

270)العيو4.
السيدين) تعيي4  تم  (: اإلدارة)
امي4) ورفض7  ي سي4  منصور 
محددة) غير  ملدة  للشركة  كمسيرين 
الوحيد) اإلمض ء) اعتم د  تم  كم  

للسيد منصور ي سي4.
بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الضشط ب ملحكمة االتشدائية ب لعيو4)
رقم) تحت  (،2021 م رس) (19 بت ر خ)

.35745
458 P

STE OUSAB TRANS
ت سيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
2021،)تم وضع) 18)م رس) بت ر خ)
ق نو4 منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات الت لية):
 STE OUSAB TRANS (: التسمية)

ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف):)نق7 السلع،)تج رة ع مة،)
االستيراد والتصدير،)تصدير الخضر)

والفواكه....



7179 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

الررسم ل):)حدد في مشلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

ك آلتي):
 500 الحسي4) اعش س  السيد 

حصة.
 500 السيد اسطوك عشد العز ز)

حصة.
املقر االجتم عي):)ب رع مكة عم رة)

66)رقم)03)العيو4.
اإلدارة):)تم تعي4 السيدين اعش س)
العز ز) عشد  واسطوك  الحسي4 
محددة) غير  ملدة  للشركة  كمسيرين 
كم  تعتمد الشركة اإلمض ء)املنفص7)

لهم .
بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو4)
رقم) تحت  (،2021 م رس) (19 بت ر خ)

.35747
459 P

 CENTRE INTERNATIONAL
 D’EMPLOYABILITE

ESKILLME
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : 4 زنقة درعة بقة 
رقم 2، ركدال، الرب ط

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)
تأسيس بركة) تم  (،2021 فبراير) (4
بشر ك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ب ملميزات الت لية):
 CENTRE (: التسمية)
 I N T E R N A T I O N A L

.D’EMPLOYABILITE ESKILLME
ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد.
املوضوع االجتم عي):

رنشطة مراكز االتص ل.
اإلستش رات واالستش رة عن بعد.

التكو ن والتدر ب.
التسو ق.

تطو ر تكنولوجي  املعلوم ت.

اإللكتروني ت.
التوظيف.

خدم ت املوارد البشر ة.
الحصول على مصلحة بأي بك7)
من األبك ل،)في ري بركة رو مؤسسة)
صلة) ذي  رو  مش به  ك ئن  لديه  
وبشك7 ع م،)جميع العملي ت امل لية)
والتج ر ة والصن عية واملنقولة وغير)
ب لغرض) تتعلق  قد  والتي  املنقولة 
تطو ر) تعزز  قد  التي  رو  املؤسسة 

الشركة.
املدة):)99)سنة.

درعة) زنقة  (،4 (: االجتم عي) املقر 
بقة رقم)2،)ركدال،)الرب ط.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
عزاوي) عمر  السيد  (: الحصص)

1000)حصة.
التسيير):)رسند التسيير إلى السيد)
عمر عزاوي الح م7 لشط قة التعر ف))
غير) ملدة  (LB28991 رقم) الوطنية 

محدودة.
للشركة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة  ب ملحكمة 

24)م رس)2020،)تحت رقم)2844.
رقم السج7 التج ري):)150647.
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 GROWING YOUR
BUSINESS

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الحصص) تفو ت  وعقد  اإلستثن ئي 
 28 بت ر خ) املحي4  األس �سي  والنظ م 

فبراير)2021)تم م  يلي):
إجتم عية) حصة  (1000 تفو ت)
التي في حوزة السيد رضوا4 بق ل)
والسيد سمير بق ل إلى السيد امي4)

الخرمود)1000)حصة.
الخرمودي) امي4  السيد  تعيي4 

كمسير جديد.
الق نوني لدى كت بة) وتم اإليداع 
الضشط ب ملحكمة التج ر ة في الرب ط)
رقم) تحت  (2021 م رس) (24 بت ر خ)

.112063
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NOFRAC GROUP
SARL AU

بت ر خ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بركة) تأسيس  تم  (2019 ين ير) (28

بشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحم7 الخص ئص الت لية)

:

NOFRAC GROUP((:(التسمية

.SARL AU

.SARL AU(:(الصفة الق نونية

في) مق ول  (: اإلجتم عي) الهدف 

رعم ل الشن ء)رو ربغ ل مختلفة.

نق7 الشض ئع.

ررسم ل الشركة):)100000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بي4 الشرك ء)على الشك7 الت لي):

 1000 امز كيرة) خ لد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7).

 416 5)رقم) :)رم7) املقر اإلجتم عي)

حي املسيرة يعقوب املنصور.

خ لد) السيد  (: الوحيد) املسير 

امز كيرة.
التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.150659
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 HORIZONS VERTS AGRI

CONSULTING
SARL AU

بت ر خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس بركة) تم  (2021 م رس) (8  

بشر ك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص) تحم7  والتي  وحيد 

الت لية:

 HORIZONS VERTS (: التسمية)
.AGRI CONSULTING SARL AU

.SARL AU(:(الصفة الق نونية
الهدف اإلجتم عي):

)مكتب الدراس ت والشحوث.
ررسم ل الشركة):)100000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بي4 الشرك ء)على الشك7 الت لي):
 1000 السيد فهيم سيدي حسن)

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.
من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7).
إق م ت صهر ج) (: املقر اإلجتم عي)

سواني)5ر بقة رقم)5)تم رة.
فهيم) السيد  (: الوحيد) املسير 

سيدي حسن.)
التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 

.132507
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 KASMAL
SARL AU

اسم الشركة : ك سم ل
الشك7 الق نوني : بركة محدودة 

املسؤولية بشر ك وحيد
املقر اإلجتم عي وعنوا4 املراسالت:  
ب رع ار ح  رقم 195 قط ع القدس 

العي يدة
راس امل ل : 100000.00 درهم

الجمع) وانعق د  العقد  حسب 
الع م اإلستثن ئي يوم)18)ين ير)2021 
للشركة) اإلجتم عي  املقر  تحو 7  تم 
إلى العنوا4 الجديد ب رع ار ح  رقم)
قط ع القدس العي يدة وتغيير) (195
النش ط من تدبير تج ري إلى رعم ل)

التج رة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بسال يومه)22)م رس)2021 

تحت رقم)36259.
464 P
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PANNEAUX EXPERTS
تأسيس بركة محدودة املسؤولية 

بشر ك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (،2021 فبراير) (12 ب لرب ط يوم)

لشركة) األس �سي  الق نو4  صي غة 

محدودة املسؤولية بشر ك وحيد له )

الخص ئص الت لية):

 PANNEAUX (: التسمية)

.EXPERTS

الهدف):

نج ر.

 N°25(RUE(SIDI(:(املقر اإلجتم عي

.HJAJ DAR ALHAMRA SALE

من ت ر خ) ابتداء) ( 99)سنة) (: املدة)

تأسيس الشركة.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة) (: اإلدارة)

.BENJELLOUN AYOUB

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر.

وتسجي7) الق نوني  اإليداع  تم 

الشركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)

م رس) (22 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)33209.
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لينا باك
ش.م.م.ذات الشر ك الوحيد

الح7 املسشق للشركة
 DISSOLUTION ANTICIPEE DE

LA SOCIETE
الجم عي) القرارت  ملحضر  تشع  

م رس) (30 بت ر خ) املنعقد  للشرك ء)

بركة) ب ك  لين   لشركة  (،2021

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

اإلجتم عي) مقره   الوحيد،) الشر ك 

الصن عية) املنطقة  ب لدارالشيض ء،)

مسجلة) (،79 تجزئة رقم) تيط ملي7،)

ب لدارالشيض ء) التج ري  ب لسج7 

تحت رقم)163653،)قرر م  يلي):

الح7 املسشق للشركة.
للشركة) املصفي  السيد  اختي ر 

ومنحه الصالحي ت.
تحديد املقر اإلجتم عي للشركة في)

الدارالشيض ء.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 
للدارالشيض ء)بت ر خ))22)م رس)2021 

تحت رقم)771113.
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BRASSERIE BAVAROISE
تحو 7 الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة إلى بركة مس همة
نه ية مه م املدبر ن

تعيي4 متصرفي4 جدد
اختي ر طر قة مم رسة املدير ة 

الع مة
تعيي4 رئيس املجلس واملدير الع م

تعيي4 مدير ع م منتدب
الع دية) غير  الع مة  الجمعية  إ4 
2021)لشركة) فبراير) (16 املنعقدة في)
بركة) (،BRASSERIE BAVAROISE
ررسم له ) محدودة،) مسؤولية  ذات 
مقره ) الك ئن  درهم،) (1.000.000
 E بلوك) السالم،) ر  ض  ب ملحمدية 

الط بق األول رقم)48،)قد):
قررت تحو 7 الشركة إلى بركة)
التي) إدارة،) مجلس  ذات  مس همة 
ستحتفظ بنفس املميزات األس سية،)
ومدته ،) الشركة،) تسمية  وستشقى 
بدو4) ومقره   وغرضه   وررسم له ،)

تغيير.
املميزات):)

 BRASSERIE (: التسمية)
.BAVAROISE

الغرض):)يكمن غرض الشركة في):
إحداث واستغالل األص7 التج ري)

ملص نع الجعة واإلطع م.
املواد) لجميع  واالستيراد  الشراء)

والسلع الضرور ة لهذا اإلستغالل.
العملي ت) جميع  ركثر،) وعموم  
رو) العق ر ة  رو  املنقولة  التج ر ة،)
امل لية املدخلة في الغرض رعاله والتي)

يمكنه  ر4 ترتشط به.

ر  ض) املحمدية  (: الشركة) مقر 

الط بق األول رقم) (،E بلوك) السالم،)

.48

 1.000.000 (: الشركة) ررسم ل 

10.000)سهم ذات) درهم املقسم إلى)

للسهم) إسمية  كقيمة  درهم  (100

الحصص) مل لكي  املمنوحة  الواحد،)

املسؤولية) ذات  للشركة  القديمة 

 (1( إلى حدود سهم واحد) املحدودة،)

لك7 حصة واحدة))1).

يخضع) (: ق بلية األسهم للتفو ت)

تفو ت األسهم لألغي ر لقشول مجلس)

اإلدارة.

الق ب7) الربح  يتكو4  (: األرب ح)

للسنة) الص في  الربح  من  للتوزيع 

لإلحتي طي) املخصص  بعد  امل لية،)

الق نوني وتخصيص النت ئج الص فية)

الس بقة املرحلة.

السيدين) املدبر ن  مه م  إنه ء)

 FABRICE ARNOUX ررنو) ف بريس 

على) الشركة  لدى  صولحي  وعثم 4 

مسؤولية) ذات  كشركة  بكله  

محدودة.

التعيي4 بصفتهم متصرفي4 وملدة)

ستة))6))سنوات.

الس كن) ب بي4،) عز ز  السيد 

ب رع) (،394 ب لدارالشيض ء)

الزرقطوني الط بق الس دس الشقة)

رقم)12.

 ERIC ررنو) إير ك  السيد 

(،1 ب ملحمدية) الس كن  (،ARNOUX

عم رة) السفلي  الط بق  املين ء،) زنقة 

سوالمي.

إلفير) ك تر ن  السيدة 

 CATHERINE ELVIRE كونتريراس)

ب ملحمدية) الس كنة  (CONTRERAS

فيال) س حة املتنبي الط بق السفلي،)

بيرتراند.

 FABRICE ررنو) ف بريس  السيد 

ARNOUX)الس كن ب ملحمدية إق مة)

الرابع) الط بق  (،1 الدرج) الحديقة،)

الشقة رقم)53.

الس كن) سعود  زهير  السيد 

إق مة) الذئ ب  عي4  ب لدارالشيض ء)
ر و،)الشقة)6137.

ك البرو4) إدك رد  دافيد  السيد 

 DAVID ADGAR GALABRUN

فلوري) ف ل  ب لدارالشيض ء) الس كن 
كونوز،) إق مة  الجش7،) زق ق  (،45

الشقة)16،)الط بق الخ مس.

الس كن) صولحي  عثم 4  السيد 
ب لدارالشيض ء)حي راسي4)7،)زنقة علي)

الط بق) م مو4،) إق مة  الرزاق  عشد 

الث ني الشقة رقم)5.

وبصفته  مراقش  للحس ب ت بركة)

الك ئن) تورنتو4  كرا4  فيداروك 

7ب رع) العنق) ب لدارالشيض ء) مقره  

ادريس السالوي إق مة املن ر.

فبراير) (16 بموجب مداولة بت ر خ)

الشركة) إدارة  مجلس  فإ4  (،2021

املعنية قد))I))قرر تطشيق  للم دة)67 

17.95،)ر4 املدير ة) من الق نو4 رقم)

ع م) مدير  سيتوله   للشركة  الع مة 

إلفير) ك تر ن  السيدة  تعيي4  تم  ((II(

 CATHERINE ELVIRE كونتريراس)

رئيسة) بصفته   (CONTRERAS

ملجلس اإلدارة.

بصفته) ( صولحي) عثم 4  السيد 

ررنو) ف بريس  والسيد  ع م   مديرا 

بصفته مديرا) (FABRICE ARNOUX

ع م  منتدب .

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة)

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

 2021 م رس) (10 بت ر خ) للمحمدية 

تحت رقم)666.
مجلس اإلدارة
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KENZ SERVICES
SARL AU

تأسيس بركة محدودة  املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (،2021 م رس) (19 ب لرب ط يوم)

لشركة) التأسي�سي  الق نو4  صي غة 

الخص ئص) له   املسؤولية  محدودة 

الت لية):
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 KENZ SERVICES ( (: التسمية)

.SARL AU

الهدف):)اإلستش رات اإلدار ة.

املقر اإلجتم عي):)14)زنقة األبعري)

بقة رقم)4)ركدال الرب ط.

من ت ر خ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الررسم ل):)حدد ررسم ل الشركة)

في مشلغ)100.000)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيير الشركة للسيد)

سفي 4 وعبي.

السنة امل لية):)من ف تح ين ير))إلى)

غ ية)31)ديسمبر.

وتسجي7) الق نوني  اإليداع  تم 

الشركة ب لسج7 التج ري للمحكمة)

م رس) (24 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)112075.

468 P 

CITY DATA TECHNOLOGY

SARL AU

ررسم له  : 100.000.00 درهم

مقره  اإلجتم عي : 14 زنقة األبعري 

الشقة 4 ركدال الرب ط

تصفية س بقة ألوانه 

 12 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الع م) الجمع  انعقد  (2020 ديسمبر)

غير ع دي وقرروا م  يلي):

س بق ) بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانه .

زنقة) (14 التصفية) مقر  تحديد 

األبعري الشقة)4)ركدال الرب ط.

نبيلة) الوطن  السيدة  تعيي4 

مسؤولة عن التصفية.

للشركة)) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ ب لرب ط  التج ر ة   ب ملحكمة 

 23)م رس)2020)تحت رقم)112013.
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AZ HEALTH CARE
بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 100.000.00 درهم

مقر الشركة : دي ر األندلس رقم 3 

مجموعة رقم A/01 إق مة 11، مح7 

4 بوسكورة

تأسيس بركة محدودة املسؤولية
.AZ HEALTH CARE(:(التسمية

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

مسؤولية محدودة.

الفرض):

بيع وتوزيع مستحضرات التجمي7)

واألجهزة الطشية.

األجهزة) جميع  وتوزيع  إستيراد 

الطشية.

 3 مقرالشركة):)دي ر األندلس رقم)

مجموعة رقم)A/01)إق مة)11،)مح7)

4)بوسكورة.

املدة:)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الررسم ل)

بقيمة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100.00)درهم للواحدة،)اكتتبت من)

طرف الشر كي4):

السيد زهير عشد العظيم.

بنسشة) يوسف  ف ئد  ربو  والسيد 

%50)لك7 واحد.

من) الشركة  تسير  (: التسيير)

السيد ربو ف ئد يوسف مغربي) طرف 

التعر ف) لشط قة  ح م7  الجنسية،)

الق طن) (BK310991 رقم) الوطنية 

بشوسكورة الدارالشيض ء.

السنة امل لية):)تبتدئ في ف تح ين ير)

وتنتهي في)31)ديسمبر).

لدى) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

 2021 م رس) (3 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)

تحت رقم)768382.

التج ري) ب لسج7  التقييد 

 2021 م رس) (3 يوم) ب لدارالشيض ء)

تحت رقم)492827.
مستخلص من رج7 اإلبه ر
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PAYKOU TOURS
SARL

تأسيس بركة محدوة املسؤولية
ررسم له  : 200.000 درهم

سج7 تج ري : 150661 الرب ط
تمت) (2021 م رس) (3 بت ر خ)
لشركة) األس �سي  النظ م  صي غة 
بركة محدودة) (PAYKOU TOURS
درهم) (200.000 املسؤولية ررسم له )
زنقة) (15 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم)
القشيش ت) (20 عم رة) الجديدي  عمر 

الرب ط.
املوضوع):)

النق7 السي حي.
الشرك ء):)

مغربي) جواد  املغرواي  السيد 
بت ر خ بت زة  مزداد   الجنسية 
 7)ركتوبر)1975،)مقيم بتجزئة راحة)
5)طر ق املهدية) 4)بقة) الش ل عم رة)
رقم) الوطنية  للشط قة  ح م7  سال 

Z271815)ب)900)حصة.
مغربي) الحسن،) الهش ري  السيد 
ف تح) بت ر خ  بت زة  مزداد  الجنسية 
زنقة) (32 ب) مقيم  (،1969 ين ير)
املحيط الرب ط،)) ( (5 نيو ورك الشقة)
رقم) الوطنية  للشط قة  ح م7 

AB780172)ب)900)حصة.
مغربي) محمد  الهش ري  السيد 
 10 بت ر خ) بت ون ت  بت زة  الجنسية 
زنقة) (32 ب) مقيم  (،1997 فبراير)
املحيط الرب ط،)) ( (5 نيو ورك الشقة)
رقم) الوطنية  للشط قة  ح م7 

K554362)ب)200)حصة.
غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
محمد) الهش ري  (: للسيد) محددة 
بت ون ت) مزداد  الجنسية  مغربي 
ب) مقيم  (،1997 فبراير) (10 بت ر خ)
5))املحيط  32)زنقة نيو ورك الشقة)
الرب ط،))ح م7 للشط قة الوطنية رقم)

.K554362
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة)
م رس) (24 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)112057.
471 P

TACOS NACHOS
SARL

في طور التصفية
السج7 التج ري رقم 56423 

ب لرب ط
ابع ر بح7 الشركة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتم رة)
في)4)فبراير)2021)قرر املس همو4 في)
 SOCIETE TACOS NACHOS SARL
EN CLOTURE)بركة ذات املسؤولية)
 1100000.00 ررسم له ) املحدودة 
درهم تجزئة)101)ب رع ر ف كلم)3,5 

طر ق زاير سوي�سي الرب ط م  يلي):
 SOCIETE املسم ة) الشركة  ح7 

.VOLTA 3T SARL EN CLOTURE
تعيي4 السيد ربيد فردوس مسير)

للشركة كمصفي له .
تحديد تجزئة)101)ب رع ر ف كلم)
3,5)طر ق زاير سوي�سي الرب ط كمقر)

للتصفية.
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (2021 م رس) (25 بت ر خ)
التج ري) السج7  (2908-112108

.56423
472 P

CC.3E CABINET CONSEIL
بركة ذات مسؤولية محدودة
بررسم ل قدره : 100.000 درهم

املقر اإلجتم عي : زنقة اكلم 4 سيدي 
علي الشقة رقم 14 العم رة رقم 43 

ركدال الرب ط
تفو ت الحصص

تشع  مل  ج ء)في محضر الجمع الع م)
فبراير) (9 بت ر خ) املنعقد  اإلستثن ئي 

2021)تقرر م  يلي):
 100 بقيمة) حصة  (200 تفو ت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
لص لح) ف طمة  الخي ري  السيدة 

السيد غوزال4 الح ج محمد.
للشركة) الق نوني  الشك7  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  إلى 

بشر ك واحد.
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وضع ق نو4 رس �سي جديد مرفق)

بم  سشق من التعديالت.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

ب لرب ط بت ر خ)18)م رس)2021)تحت)

رقم)111891.
وهذا بمث بة مقتطف وبي 4

473 P

LBCAP III
SARL

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بموجب قرار الشرك ء)تقرر تأسيس)

بركة ذات املسؤولية املحدودة وتشع )

لذلك فإنه  تتكو4 من السيد محمد)

يونس لوب ريس والسيد محمد توفيق)

لوب ريس والسيد اسم عي7 لوب ريس.

نش ط الشركة):

استش رات إدار ة.

استش رات إدارة العق رات.

مقر الشركة):)6)ب رع ابن خلدو4)

ركدال الرب ط.

 LBCAP III (: الشركة) تسمية 

.SARL

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحدثه  الفعلي.)

ررس امل ل):)حدد في)7.010.000.00 

حصة) (70.100 على) مقسم  درهم  

بقيمة)100)درهم للواحدة.

يونس) محمد  السيد  التسيير:)

لوب ريس) توفيق  والسيد  لوب ريس 

والسيد اسم عي7 لوب ريس.

املنفرد) التوقيع  (: التوقيع)

يونس) محمد  السيد  للمسيرين 

توفيق) محمد  والسيد  لوب ريس 

لوب ريس والسيد اسم عي7 لوب ريس.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة)

م رس) (18 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021)تحت رقم)150539.
وهذا بمث بة مقتطف وبي 4

474 P

LE WAI
SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : يشلغ 50.000.00 درهم

املقر اإلجتم عي : ب رع 16 نوفمبر 

رقم 7 الرب ط

تضييق النش ط اإلجتم عي للشركة
 8 بت ر خ) مداوالت  بمقت�سى 

يوليو)2020)إ4 الجمعية الع مة غير)

الع دية قد قررت):

وذلك) الشركة  نش ط  تضييق 

بإلغ ء)النشط الت لي):

ممو4 الحفالت.

والش قي بدو4 تغيير).

وضع ق نو4 رس �سي جديد مرفق)

بم  سشق من التعديالت.

اإليداع) تم  (: الق نوني) اإليداع 

لدى) الضشط  بكت بة  الق نوني 

بت ر خ ب لرب ط  التج ر ة   املحكمة 

 24)م رس)2021)تحت رقم)112080.
وهذا بمث بة مقتطف وبي 4

475 P

PAINS ET DOUCEURS
بركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر ك الوحيد

ررسم له  هو : 10.000.00 درهم

املقر اإلجتم عي : رقم 455 تجزئة 

روالد مط ع 1 سكتور رقم 2 تم رة

الع مة) الجموع  ( لقرارات) تشع  

 PAINS ET لشركة) اإلستثن ئية 

محدودة) بركة  (DOUCEURS

الوحيد،) الشر ك  ذات  املسؤولية 

 2020 ديسمبر) (10 بتوار خ) املنعقد 

وف تح م رس)2021)تم إقرار):

من) الشركة  ررسم ل  في  الز  دة 

10.000.00)درهم إلى)1.010.000.00 

درهم.

حفالت) ممو4  رنشطة  إض فة 

ومخبزة إلى نش ط الشركة.

الق نو4) من  و7) (6 الشند) تعدي7 

األس �سي للشركة.

الجديدة) الصيغة  على  املوافقة 

للق نو4 األس �سي.

للشركة) الق نوني  اإليداع  تم 

ب ملحكمة التج ر ة ب لرب ط بت ر خ)24 

م رس)2021)وتحت رقم)112047.

476 P

CCM CONSEILS  SARL

CRECHE RANDA

SARL

ب رع الق هرة الط بق األول بقة 

رقم 2 كومطراف 1، تم رة

اله تف : 05376444248

الف كس : 0537644764

تــــأسيــــــس بركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  قد  (2021 م رس) (11

 CRECHE RANDA SARL ( بركة)

ذات املسؤوليةاملحدودة والتي تحم7)

الخص ئص الت لية):

.CRECHE RANDA(:(التسمية

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

 100.000 (: الشركة) ررسم ل 

درهم.

في) مق ول  (: االجتم عي) الهدف 

الخدم ت.

الشرك ء):)سه م زروقي)500)حصة.

نوال الداودي)500)حصة.

ونوال) زروقي  سه م  (: التسيير)

الداودي مسيرين للشركة.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

التقييد) تم  (: الق نوني) اإليداع 

ب لسج7 التج ري ب ملحكمة التج ر ة)

بتم رة بت ر خ)24)م رس)2021،)تحت)

رقم)132479.

477 P

 NANODOMOTIQUE

SYSTEME
SARL AU

مقره  االجتم عي : ب رع املق ومة 

املركز التج ري جرو نسن رقم 94 حي 

املحيط، الرب ط
رقم السج7 التج ري : 109139

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

2020،)لشركة) املؤرخ في)28)سبتمبر)

 NANODOMOTIQUE SYSTEME

ذات املسؤولية املحدودة) (SARL AU

ذات الشر ك الوحيد.

للشركة) جديد  مسير  تعيي4  تم 

الح م7) سعيد  الزرق وي  السيد 

 X241333 رقم) الوطنية  للشط قة 

استق لة) لقشول  تشع   وحيد  كمسير 

املسير بن بال محمد الح م7 للشط قة)

.J435346(الوطنية رقم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (4 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021،)تحت رقم)110769.

478 P

 GARAGE AUTO MBA

RAPIDE
تأسيس بركة

ب لرب ط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر ك واحد والتي تحم7)

الخص ئص الت لية):

 GARAGE AUTO (: التسمية)

.MBARAPIDE

.SARL(:(الصفة الق نونية

مؤسسة) (: االجتم عي) الهدف 

هيك7) وإصالح  وتشغي7  لصي نة 

السي رات.
ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

موزعة على) درهم للحصة الواحدة،)

الشك7 الت لي):)السيد سعيد م جدي)

400)حصة.

السيدة نعيمة بنزينة)400)حصة.

السيد ريوب ركوب)200)حصة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

31)ديسمبر من ك7 سنة م  عدا السنة)

األولى تبتدئ من ت ر خ التسجي7.

املقر االجتم عي):)روالد اوكشة مرس)

الخير تم رة.

السيد سعيد م جدي) (: املسيرا4)

والسيدة نعيمة بنزينة.

السج7 التج ري):)132407.

479 P

WINA EVENT
بركة محدودة املسؤولية

ررس امل ل : 100.000 درهم

املقر االجتم عي : 23 زنقة املع ر ف 

افي سيو4 ص ب 10180 الرب ط

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)

23)ين ير)2020،)تم االتف ق على وضع)

محدودة) لشركة  األس �سي  الق نو4 

املسؤولية ذات املميزات الت لية):

 WINA (: االجتم عية) التسمية 

مسؤولية) ذات  بركة  (EVENT

محدودة.

الشركة له ) (: املوضوع االجتم عي)

موضوع):

وك لة لتنظيم األحداث والحفالت.

املقر االجتم عي):)23)زنقة املع ر ف)

افي سيو4 ص ب)10180.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسه  النه ئي.

درهم) (100.000 (: امل ل) ررس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

كلي ) محررة  للواحدة  درهم  (100

وموزعة ك آلتي):

 500 السيدة ن دية دين من رج7)

حصة.

السيدة وداد بنحمو من رج7)500 

حصة.

كمسيرتي4) تعيي4  تم  (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.

جنسية) من  دين  ن دية  السيدة 

مغربية مزدادة بت ر خ)25)ربر 7)1970 

التعر ف) لشط قة  ح ملة  ب لرب ط 

ق طنة) (،A358591 رقم) الوطنية 

السوي�سي،) املنزه  تجزئة  (،6 ب لرب ط)

مهنته  مسيرة بركة.

السيدة وداد بنحمو،)من جنسية)

م رس) (24 بت ر خ) مزدادة  مغربية،)

1971)بسال،)ح ملة لشط قة التعر ف)

ق طنة) (،A597361 رقم) الوطنية 

بركة) بن  املهدي  ب رع  (63 ب لرب ط،)

مهمته ) السوي�سي،) فتيحة  تجزئة 

مسيرة بركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (24 بت ر خ)

.112037
للخالصة والشي 4

480 P

 UNIVERSAL INDUSTRIAL

STEEL
بركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الررسم ل : 278100000 درهم

املقر االجتم عي : 353 زاو ة ب رع 

محمد الخ مس وب رع املق ومة 

عم رة فض ء إدريس، الط بق 8،
رقم 7، الدار الشيض ء

السج7 التج ري : 204679

االستثن ئي) الع م  الجمع  خالل 
املنعقد بت ر خ)25)فبراير)2021،)قرر)

برك ء)الشركة م  يلي):

الشركة) ررسم ل  من  الز  دة 

لرفعه) درهم  (93.000.000 بمشلغ)

درهم) (185.100.000 مشلغ) من 

بإنش ء) درهم،) (278.100.000 إلى)

جديدة) حصة  (930.000 وإصدار)

إلى) (1.851.001 من) مرقمة 

دات) منه   ك7  مشمول  (2.781.000

قيمة إسمية من)100)درهم.

 93.000.000 مشلغ) ر4  مع ينة 

درهم املتعلق بتحر ر االكتت ب ت عن)

ذمم) من  يتكو4  التعو ض،) طر ق 

ومستحقة) ث بت  مشلغ  من  مؤكدة 

على الشركة،)محددة من قش7 املسير)

ومص دق على صحته  من قش7 مدقق)

الحصص) إكتت ب  وتم  الحس ب ت،)

تحر ره ) تم  وقد  ب لك م7،) الجديدة 

ب لك م7 وب لت لي تحققت الز  دة من)
وبشك7) ب لنظ م  الشركة  راسم ل 

نه ئي.

النظ م) من  (7 الشند) تعدي7 

األس �سي للشركة.

تم اإليداع الق نوني بقلم املحكمة)

 25 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

(،771789 رقم) تحت  (،2021 م رس)

ب لسج7) التعديلي  والتسجي7 

بت ر خ) الشيض ء) للدار  التج ري 

25)م رس)2021)تحت عدد)11520.

481 P
 

ASPIRA INTERNATIONAL
SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررس م له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : عم رة 30، بقة 

8، زنقة موالي احمد الوكيلي حس 4

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط)

وضع) تم  (،2021 م رس) (15 بت ر خ)

ذات) لشركة  األس �سي  الق نو4 

مسؤولية محدودة وذات الخص ئص)

الت لية):

 ASPIRA (: التسمية)

.INTERNATIONAL SARL

الهدف):)هدف الشركة هو):

والتخز ن) والتصدير  االستيراد 

والتحضير) والتصنيع  والصي نة 

الطشية) األجهزة  وبيع  وبراء) وتوزيع 

وبشه) الطشية  واملواد  واملنتج ت 

الصيدالنية) واملستحضرات  الطشية 

الغذائية) واملكمالت  والعي دات 

واملكمالت) الغذائية  واملض ف ت 

التجمي7،) مستحضرات  الغذائية،)

مستحضرات التجمي7 الجلدية.

(،30 عم رة) (: االجتم عي) املقر 
زنقة موالي احمد الوكيلي،) (،8 بقة)

حس 4،)الرب ط.

يوم) ابتدائ من  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
ررس امل ل):)100.000)درهم موزع)

حصة) ك7  قيمة  حصة  (1000 على)

درهم حررت كله  ووزعت على) (100

مس همة) قدم   اللذا4  املس همي4 

نقدية بقيمة)100.000)درهم.

بنشمة) زاهير  السيد  (: الشرك ء)

الح م7 ب و ر)A302020)من مواليد)

ذو) مكن س  في  (1963 يوليو) (08

(،44 فيال) في  وبقيم  مغربية  جنسية 

الرب ط) (،2 تجزئة الهن ء،)حي النهضة)

والسيد ي سي4 بوعج جة ح م7 ب و)

ركتوبر) (21 من مواليد) (A630776 ر)

1976ذو الجنسية املغربية واملقيم ب)
04)زنقة كت مة ب رع محمد الس دس)

السوي�سي،)الرب ط.

التسيير):)عي4 السيد زاهير بنشمة)

مسير) بوعج جة  ي سي4  والسيد 

مش رك للشركة ملدة غير محدودة.

التسجي7):)تم تسجي7 الشركة في)

السج7 التج ري ب لرب ط،)تحت رقم)

.150669
بمث بة مقتطف وبي 4

482 P

ABIATY
SARL AU

ررس م له  : 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : عم رة 30، بقة 

8، زنقة موالي احمد الوكيلي، 

حس 4

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2021 فبراير) (16 بت ر خ) ب لرب ط 

لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع  تم 

وذات) محدودة،) مسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية):

.ABIATY SARL AU(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة هو):

األلع ب) معدات  وبيع  استي رد 

الخ رجية ورث ث الشوارع.

رعم ل مختلفة.

تسو ق معدات الشن ء.
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(،30 عم رة) (: االجتم عي) املقر 
زنقة موالي احمد الوكيلي،) (،8 بقة)

حس 4.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
ررس امل ل):)100.000)درهم موزع)

حصة) ك7  قيمة  حصة  (1000 على)

درهم حررت كله  ووزعت على) (100

املس هم الوحيد الذي قدم مس همة)

نقدية بقيمة)100.000)درهم.

احمد) السيد  (: الوحيد) الشر ك 

رقم) ت  و  ب  ح م7  بوخريس،)

12)ركتوبر) CD173060،)من مواليد)

ذو جنسية مغربية) في ف س،) (1986

محمد) ب رع  (،105 في) والق طن 
الخ مس،)ط بق)5،)رقم)5،)طنجة.

احمد) السيد  عي4  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  بوخريس 

محدودة.

التسجي7):)تم تسجي7 الشركة في)

السج7 التج ري ب لرب ط تحت رقم)

.150603
بمث بة مقتطف وبي 4

املسير

483 P

فيط  كوم

مكتب الحس ب ت والجش ي ت

واستش رة املق والت

30)زنقة لشن 4 الشقة رقم)8)حي املحيط،)

الرب ط

اله تف):)0537723012

 STE CHAKIR FRERES
SARL

ررسم له  : 100.000 درهم

العنوا4 : زنقة 80 رقم 24 حي 

الرب د اليوسفية، الرب ط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس بركة) (،2021 م رس) (13

ذات مسؤولية محدودة ب لخص ئص)

الت لية):

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

 STE CHAKIR (: التسمية)

.FRERES

الهدف):)بيع مواد الشن ء.
املقر االجتم عي):)زنقة)80)رقم)24 

حي الرب د اليوسفية،)الرب ط.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

درهم لك7 حصة) (100 حصة بقيمة)

مقسمة بي4):

(: ب كر) محمد  موالي  السيد 

يمتلك)340)حصة.

 330 احمد ب كر) موالي  السيد 

حصة.

 330 السيد موالي البشير ب كر)

حصة.

السنة االجتم عية):)من ف تح ين ير)

إلى)31)ديسمبر.

تم تعيي4 السيد) (: تسيير الشركة)

للشركة) مسيرا  ب كر  احمد  موالي 

ملدة غير محددة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 2021 م رس) (25 بت ر خ) التج ر ة 

ب لرب ط.
 150723 (: رقم السج7 التج ري)

ب لرب ط.
لالب رة والتنبيه

484 P

إي سيرفيس 
ش.م.م.د.ش.و

عم رة 30، بقة رقم 8، زنقة موالي 

احمد لوكيلي، حس 4 الرب ط

الع م) الجمع  ملحضر  تشع  

فبراير) (19 بت ر خ) اإلستثن ئي للشرك ء)

2021،)املسجلة في الرب ط بت ر خ)26 

فبراير)2021)تقرر م  يلي:)

حصة تملكه  السيدة) (1000 بيع)

العلوي مر م الشط قة الوطنية عدد)

بنكيرا4) السيد  لف ئدة  (AA3450

عدد) الوطنية  الشط قة  جعفر 

.AA3909

مر م) العلوي  السيدة  استق لة 

وتعيي4 السيد بنكيرا4 جعفر كمسير)

جديد للشركة.

من) للشركة  التج ري  املقر  تغيير 
30، بقة رقم 8، زنقة موالي  عم رة)
احمد لوكيلي، إلى رقم 118، زنقة ال 
ارك، حي الشيخ املفض7، سال حس 4 

الرب ط.
تحيي4 النظ م األس �سي للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
م رس   16 بت ر خ  ب لرب ط  التج ر ة 

2021 تحت عدد 11762.
485 P

بمس الحس ب ت

)ائتم نية املح سشة

بقة)3)عم رة)2))بركة التشغ))طر ق القنيطرة)

سال

DIETA RESTO
S.A.R.L AU

ررسم له  : 100.000 درهم
املقر اإلجتم عيي: الرب ط، 8 زنقة 

إدريس األزهر حس 4
مسجلة ب لسج7 التج ري ب لرب ط 

تحت رقم 91757
 2021 13)ين ير) عقد الشيع بت ر خ)

قرر الشرك ء)م  يلي:
كر م) للسيد  حصة  (500 بيع)
محمد) السيد  لف ئدة  موخة  الت زي 
والسيدة) حصة)) (400( قندو�سي)

رسم ء)فرح ت))100)حصة).
وب لت لي تغيير محتوى الشنود رقم)6 

و7)من ق نو4 الشركة.
الع م اإلستثن ئي) الجمع  بمحضر 
قرر الشرك ء) (2021 ين ير) (13 بت ر خ)

م  يلي):
املص دقة على الشيع.

محمد) السيد  استق لة  قشول 
قندو�سي والسيد كر م الت زي موخة)

كمسيرين س بقي4 للشركة.
قندو�سي) محمد  السيد  تعيي4 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
بتوقيع) ق نوني   الشركة  تمث7 

املسير السيد محمد قندو�سي.
الرب ط) من  اإلجتم عي  املقر  نق7 
إلى) حس 4،) األزهر  إدريس  زنقة  (8
رم7) (5 E1)بقة الرقم) الرب ط عم رة)

6)يعقوب املنصور.

وب لت لي تغيير محتوى الشنود رقم)4 
و6))و7)و13من ق نو4 الشركة.

تعدي7 ومط بقة الق نو4 األس �سي)
للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) ( املحكمة) لدى  الضشط 
تحت) (2021 م رس) (23 ب لرب ط يوم)

رقم)2783.
اإلب رة والنشر

بمس الحس ب ت ائتم نية املح سشة

486 P

MS BLUE
SARL D’AU

بركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر ك وحيد

ررسم له  : 11.000.000 درهم
املقر اإلجتم عي : عم رة تفراوتي، كم 

7,5 طرق الرب ط )عي4 السشع)
السج7 التج ري : 421.633

الز  دة في الررسم ل اإلجتم عي
موافقة النظ م األس �سي مع الق نو4 

رقم 19-21
اإلستثن ئية) الع مة  الجمعية 
للشركة) (،2020 ديسمبر) (31 بت ر خ)
ش.م.م) (MS BLUE SARL املسم ة)

قررت م  يلي):
اإلجتم عي) الررسم ل  في  الز  دة 
درهم) (10.000.000 قدره) بمشلغ 
إلى) درهم  (1.000.000 من) لرفعه 
طر ق) عن  (، درهم) (11.000.000
من) جديدة  حصة  (100.000 إنش ء)

فئة)100)درهم للواحدة.
إقرار الز  دة في الررسم ل املذكور،)
 11.000.000 في) حدد  والذي 
حصة) (110.000 إلى) مقسمة  درهم 
درهم) (100 فئة) من  إجتم عية 
مخصصة) للواحدة محررة ب لك م7،)
 GROUPE لشركة) الوحيد  للشر ك 

.AKSAL
األس �سي) النظ م  وتغيير  تعدي7 
الجديد) التشريع  حسب  للشركة 
متم) (21.19 رقم) الق نو4  بتطشيق 
املتعلق) (5.96 رقم) للق نو4  ومعدل 
ب لشرك ت ذات املسؤولية املحدودة.
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بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط 

فبراير) (22 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)

2021،)تحت رقم)766679.
من رج7 اإليج ز والشي 4

487 P

SMR MODE

SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 8.363.500

املقر اإلجتم عي : عم رة تفراوتي، كم 

7,5 طرق الرب ط )عي4 السشع)

السج7 التج ري : 209.163

الز  دة في الررسم ل اإلجتم عي
موافقة النظ م األس �سي مع الق نو4 

رقم 21-19
اإلستثن ئية) الع مة  الجمعية 

للشركة) (،2020 ديسمبر) (31 بت ر خ)

املسم ة)SMR MODE SARL)ش.م.م)

قررت م  يلي):

اإلجتم عي) الررسم ل  في  الز  دة 

3.000.000)درهم لرفعه) بمشلغ قدره)

من)5.363500)درهم إلى)8.363.500 

 30.000 إنش ء) طر ق  عن  (، درهم)

درهم) (100 فئة) من  جديدة  حصة 

للواحدة.

إقرار الز  دة في الررسم ل املذكور،)

درهم) (8.363.500 في) حدد  والذي 

مقسمة إلى)83.635)حصة إجتم عية)

للواحدة) درهم  (100 فئة) من 

ك آلتي) مقسمة  ب لك م7،) محررة 

لشركة) ( إجتم عية) حصة  (43.099

و40536  (GROUPE AKSAL SA

 OURTAN حصة إجتم عية لشركة)

.INVEST SARL D’AU

األس �سي) النظ م  وتغيير  تعدي7 

الجديد) التشريع  حسب  للشركة 

متم) (21.19 رقم) الق نو4  بتطشيق 

املتعلق) (5.96 رقم) للق نو4  ومعدل 

ب لشرك ت ذات املسؤولية املحدودة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط 

فبراير) (22 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)

2021،)تحت رقم)766678.
من رج7 اإليج ز والشي 4

488 P

 SWEEN

SARL

بركة ذات مسؤولية محدودة

ررسم له  : 7.010.000

املقر اإلجتم عي : عم رة تفراوتي، كم 

7,5 طرق الرب ط )عي4 السشع)

السج7 التج ري : 344.013

الز  دة في الررسم ل اإلجتم عي
موافقة النظ م األس �سي مع الق نو4 

رقم 21-19
اإلستثن ئية) الع مة  الجمعية 

للشركة) (،2020 ديسمبر) (31 بت ر خ)

ش.م.م) (SWEEN SARL املسم ة)

قررت م  يلي):

اإلجتم عي) الررسم ل  في  الز  دة 

درهم) (4.000.000 قدره) بمشلغ 

إلى) درهم  (3.010.000 من) لرفعه 

7.010.000)درهم،)عن طر ق إنش ء)

 100 40.000)حصة جديدة من فئة)

درهم للواحدة.

إقرار الز  دة في الررسم ل املذكور،)

درهم) (7.010.000 في) حدد  والذي 

مقسمة إلى)70.100)حصة إجتم عية)

للواحدة) درهم  (100 فئة) من 

ك آلتي) مقسمة  ب لك م7،) محررة 

لشركة) ( إجتم عية) حصة  (51.100

و19.000  (GROUPE AKSAL SA

 OURTAN حصة إجتم عية لشركة)

.INVEST SARL D’AU

األس �سي) النظ م  وتغيير  تعدي7 

الجديد) التشريع  حسب  للشركة 

متم) (21.19 رقم) الق نو4  بتطشيق 

املتعلق) (5.96 رقم) للق نو4  ومعدل 

ب لشرك ت ذات املسؤولية املحدودة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط 

فبراير) (22 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)

2021،)تحت رقم)766685.
من رج7 اإليج ز والشي 4

489 P 

 ARMA TANGER شركة

بركة مس همة

تأسيس
في) مسج7  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم) (2021 م رس) (4 طنجة بت ر خ)

ب ملميزات) مس همة  ( بركة) تأسيس 

الت لية):

.ARMA TANGER(:(التسمية

الهدف اإلجتم عي):

)التدبير املفوض لقط ع النظ فة.

في) حدد  (: الشركة) ررسم ل 

إلى) موزعة  درهم  (15.500.000.00

 100 155.000)سهم قيمة ك7 واحد)

درهم،)قد تم تحر ر ثلث قيمته  عند)

اإلكتت ب ك لت لي):

 ARMA HOLDING SA بركة)

154.996)حصة.

حصة) ( احيزو4) يوسف  السيد 

وحدة.

حصة) ( احيزو4) ز نب  السيدة 

وحدة.

السيدة ي سمينة احيزو4))حصة)

وحدة.

السيد عالء)الدين بنطشيب))حصة)

وحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه ئي ري من ت ر خ وضع)

السج7 التج ري.

مجمع) (25 (: اإلجتم عي) املقر 

الرحمة،)مجموعة)4)عم رة)25)كزن ية)

طنجة.

من طرف) تسير  الشركة  (: اإلدرة)

األعض ء) من  مكو4  اإلدارة  مجلس 

اآلتية رسم ؤهم.

(،ARMA HOLDING SA ( بركة)

مقره ) 10.000.000درهم،) ررسم له )

بركة،) بن  املهدي  ب رع  اإلجتم عي 

تجزئة سمية،)تجزئة رقم)5)السوي�سي)

رقم) التج ري  سجله   الرب ط،)

ممثلة من طرف مسيره ) (،111319

السيد يوسف رحيزو4.

رحيزو4،) يوسف  السيد 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

زنقة) (45 في) الق طن  (،A711969

طرافة ابن الع بد تجزئة رمض 4 بير)

ق سم السوي�سي الرب ط.

بنطشيب،) الدين  عالء) السيد 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

(،210 في) الق طن  (،JF33062 رقم)

السوي�سي) الخ مس  محمد  ب رع 

الرب ط.

يوسف) السيد  (: تعيي4) تم  وقد 

رحيزو4 رئيس مجلس اإلدارة.

والسيد عالء)الدين بنطشيب مدير)

ع م مفوض للشركة.

 TS(مدقق الحس ب ت عينت بركة

 PARTNERS( AUDIT&( CONSEIL
رسم هري) الط هر  ب لسيد  املمثلة 

وذلك) للشركة،) للحس ب ت  كمدقق 

ملدة سنة م لية واحدة.

ب ملحكمة) التج ري  السج7  رقم 

التج ر ة بطنجة)114247.
مقتطف من رج7 اإلبه ر

490 P

TAPISPIRIT
SARL AU

املقر الرئي�سي : الرب ط

تأسيس بركة
تم) موقع  خ ص  عقد  نه ية  في 

مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس 

الوحيد) للمس هم  محدودة 

ب لخص ئص الت لية):

إسم الشركة):)ط بيسشيريت.

 104 0)رقم) :)رم7) عنوا4 الشركة)

الرب ط.

نش ط الشركة):)نسيج.
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ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
1000)حصة بقيمة) وهي مقسمة إلى)
1)إلى) 100)درهم لك7 منه  مرقمة من)

.1000
املسير):)السيد سيمحمد الكيري.

التج ري) السج7  إيداع  تم 
ب ملحكة اإلبتدائية بتم رة تحت الرقم)
112016)بت ر خ)23)م رس)2021)رقم)

التسجي7)2817.
491 P

HIDOTRAV
SARL AU

املقر الرئي�سي : متجر 1 مشروع 
الحمرة 567 عي4 عتيق

تأسيس بركة
تم) موقع  خ ص  عقد  نه ية  في 
مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس 
الوحيد) للمس هم  محدودة 

ب لخص ئص الت لية):
إسم الشركة):)هيدوطراف.

: متجر 1 مشروع  عنوا4 الشركة)
الحمرة 567 عي4 عتيق.

نش ط الشركة):
رعم ل الشن ء)املختلفة.

ررسم ل الشركة):)100.000)درهم)
1000)حصة بقيمة) وهي مقسمة إلى)
1)إلى) 100)درهم لك7 منه  مرقمة من)

.1000
مسعودعشد) إيد  السيد  (: املسير)

الحفيض.
التج ري) السج7  إيداع  تم 
ب ملحكة اإلبتدائية لتم رة تحت الرقم)
132467)بت ر خ)23)م رس)2021)رقم)

التسجي7)676.
492 P

 STE BASIC SOLUTIONS
MAROC
SARL AU

مقره  االجتم عي : 19 تجزئة ايت 
ب ه  حي واد الذهب تم رة

ت سيس بركة
تم) موقع  خ ص  عقد  نه ية  في 
مسؤولية) ذات  بركة  ت سيس 
الوحيد) للمس هم  محدودة 

ب لخص ئص الت لية):

ب ز ك سوليسيو4) (: اسم الشركة)

م روك.

تجزئة ايت) (19 (: عنوا4 الشركة)

ب ه  حي واد الذهب تم رة.

التركيب) (: الشركة) نش ط 

الكهرب ئي.
راسم ل الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة الى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم لك7 منه  مرقمة من)1)الى)1000.

املسير):)السيد رمي4 الحميري.
التج ري) السج7  االيداع  تم 

تحت) بتم رة  االبتدائية  ب ملحكمة 

م رس) (23 بت ر خ) (132471 الرقم)
2021،)رقم التسجي7)678.

493 P

شركة أ د ن بروسيرفيس
بركة ذات مسؤولية محدودة

بشر ك وحيد

مقره  االجتم عي : تجزئة ر  ض والد 

مط ع قط ع 2 رقم 460 تم رة

ت سيس بركة
بتم رة مؤرخ  ( عقد)  بمقت�سى 

تم وضع القواني4) (،2021 فبراير) (4  

االس سية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات الشر ك الوحيد ذات املميزات)

الت لية):

التسمية):)بركة ر د 4 بروسيرفيس

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

بشر ك وحيد.

السي رات) وبراء) بيع  (: الهدف)

املستعملة.

تجزئة ر  ض والد) (: املقر الرئي�سي)
مط ع قط ع)2)رقم)460 .

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكو ن الشركة.
:)حدد راسم ل بم  قدره) راسم ل)

 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

للواحدة،) درهم  (100 بنسشة) حصة 

االجم عي) الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

االرب ح) من  (% (5 تؤخذ) (: االرب ح)

الص فية للت سيس االحتي طي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  عدن 4  بنزو ن  السيد 

محدودة.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) االيداع 

م رس) (18 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

رقم) التج ري  السج7  تحت  (،2021

.132443
للشي 4 والنشر
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شركة إ م ت الو
بركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  االجتم عي : مجمع الوف ق 

لراك 1322 الط بق الرابع بقة رقم 

12  تم رة

ت سيس بركة
بتم رة مؤرخ  ( عقد)  بمقت�سى 

2020،)تم وضع القواني4)  13)م رس)

االس سية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات الت لية):

التسمية):)بركة إ م ت الو،)بركة)

ذات مسؤولية محدودة.

الهدف):)ربغ ل الشن ء)املتنوعة.

الوف ق) مجمع  (: الرئي�سي) املقر 

الط بق الرابع بقة رقم) (1322 لراك)

12))تم رة.

من ت ر خ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكو ن الشركة.
:)حدد راسم ل بم  قدره) راسم ل)

 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

للواحدة،) درهم  (100 بنسشة) حصة 

االجم عي) الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

االرب ح) من  (% (5 تؤخذ) (: االرب ح)

الص فية للت سيس االحتي طي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  متفكر  مصطفى  ( السيد)

محدودة.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) االيداع 

م رس) (18 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

رقم) التج ري  السج7  تحت  (،2021

.132439
للشي 4 والنشر

495 P

 FIDEL

 STE FIDICIAIRE COMPTABLE ET DE

GESTION AGREE PAR L›ETAT

SARL

شركة فووي نور 

بركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  االجتم عي : ب رع اجيط 4 

عمر رقم 2 حي السالم الخميس ت

تن زل عن االسهم
 16 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تن زل) بموجشيه  تم  (،2020 نونبر)

عن االسهم من السيد خليد زلزولي)

والسيد اسم عي7 تور  ) ( سهم ) (700

ركرام) السيد  لف ئدة  سهم   (300 ب)

ب) يهيب  هودى  والسيدة  االسيمي 

500)سهم  لك7 منهم .

تم االيداع الق نوني لدى املحكمة)

 16 يومه) ب لخميس ت  االبتدائية 

م رس)2021،)تحت رقم)86.
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ك بيط لي 

مقر):)25)ب رع شجرة القدس قط ع)19،)بلوك)

س،)حي الر  ض الرب ط

 STE LAAROUSSI DE

 SURVEILLANCE

SARL AU

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املنعقد بت ر خ)15)فبراير)2021)تقرر)

م  يلي):

ح7 مسشق للشركة.

لغر ب) تور ة  السيدة  تعيي4 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 

رقم)A89326)كمصفية للشركة.

للتصفية) االجتم عي  املقر  تعيي4 

الشقة) ب رع االبط ل،) (15 ب لعنوا4)

رقم)4،)ركدال الرب ط.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2021،)تحت رقم)112068.
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7187 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

 STE BERMUDA FISH

SARL

RC(N° : 128201
CESSION DE PARTS

L›EXTENSION(D ‹ACTIVITE
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتم رة)

الجمع) قرر  (2021 م رس) (12 بت ر خ)

 BERMUDA(الع م االستثن ئي لشركة

FISH SARL،)بركة ذات املسؤولية)

بتجزئة) مقره  االجتم عي  املحدودة،)

رقم) مح7  (182 رقم) لعت ريس  عي4 

رقم) تحت  املسجلة  الصخيرات،) (1

128201)ب لسج7 التج ري ب ملحكمة)

االبتدائية بتم رة التعديالت الت لية):

التعدي7 االول):)نق7 الحصص.

عشد) اكزوم  فرج  السيد  تن زل 

املعي4 عن)500)حصة لف ئدة السيد)

العمري يونس.

الشك7) تحو 7  (: الث ني) التعدي7 

الق نوني للشركة.

االستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 

للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 

من بركة ذات املسؤولية املحدودة)

بركة) BERMUDA FISH SARLالى 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

 BERMUDA FISH الشر ك الوحيد)

.SARL

:)توسيع النش ط) التعدي7 الث لث)

للشركة.

االستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 

ب ض فة) الشركة  نش ط  توسيع 

االنشطة الت لية):

والصن عية) االسم ك  تج رة 

املرتشطة ب لصيد الشحري.

نق7 السلع والشض ئع.

تم االيداع الق نوني لدى مصلحة)

السج7 التج ري ب ملحكمة االبتدائية)

بت ر خ (5295 رقم) تحت   بتم رة 

 25)م رس)2021.
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 STE LES SAVEURS DE

FIRDAOUS
راسم له  : 1000 درهم

مقره  االجتم عي : رقم 292 حي 

الفردوس تم رة

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

(،2021 فبراير) (20 للشركة املؤرخ في)

تمت املص دقة على م  يلي):

ح7 املسشق للشركة.

بوعزوي) محمد  السيد  تعيي4 

مصفي  للشركة.

تحديد مقر التصفية رقم)292)حي)

الفردوس تم رة.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) بتم رة  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)5266.
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STE SAFEPIC
.S.A

CAPITAL : 2.250.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : SECTEUR 13 C8

HAY RIAD RABAT

RC(N° : 136.793

تعيي4 عضو مجلس االدارة
االدارة) مجلس  ملحضر  وفق  

بت ر خ (.SAFEPIC S.A  لشركة)

 4)سبتمبر)2020)قرر رعض ء)مجلس)

السيدة) استق لة  استنت ج  االدارة 

ف طمة الخلف وي من منصبه  كعضو)

مجلس االدارة وتعيي4 السيد جم ل)

ملجلس) جديد  كعضو  حمدوش 

التي) لسلفه  املتشقية  للمدة  االدارة 

عند) تنتهي  الجمعية  عند  تنتهي 

للموافقة) الع مة  الجمعية  انعق د 

املنتهية) امل لية  السنة  على حس ب ت 

بت ر خ)31)ديسمبر)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

ديسمبر) (2 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2020،)تحت رقم)109012.
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STE SAFEPIC
.S.A

CAPITAL : 2.960.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : SECTEUR 13 C8

HAY RIAD RABAT

RC(N° : 136.793

استمرار نش ط الشركة
الع مة) الجمعية  ملحضر  وفق  

 SAFEPIC لشركة) لشركة  املختلطة 
قرر) (2020 يونيو) (26 بت ر خ) (.S.A

الشركة) نش ط  استمرار  الشرك ء)

الص فية) الوضعية  ر4  ب لرغم 
راسم ل) (1/4 من) اق7  رصشحت 

الشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

ديسمبر) (2 بت ر خ) ب لرب ط  التج ر ة 

2020،)تحت رقم)109011.
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 ATLAS BUSINESS

CONSULTING
 AV YACOUB EL MANSOUR

 IMM(AL(AMIRA(III(N°32 3EME

GUELIZ MARRAKECH

SARL AU

تأسيس بركة
(،2021 فبراير) (15 بت ر خ) تم 

وضع ق نو4 منظم لشركة ب ملميزات)

الت لية):

  STE AYMANE S (: التسمية)

.SARL AU

رو) املختلفة  األبغ ل  (: الهدف)

الشن ء.

بن ء)املنشآت الفنية.

التمتير.

 109 محد رقم) (: املقر االجتم عي)

اطلس غولف الشر فية مراكش.

في) حدد  (: االجتم عي) الررسم ل 

إلى) مقسم   درهم  (500.000 مشلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (5000

موزع ك آلتي):

السيد املصطفى السر دي)5000 

حصة.

غير) ملدة  اإلدارة  تسير  (: اإلدارة)

محدودة من طرف السيد املصطفى)

السر دي.

من) تبتدئ  (: االجتم عية) السنة 

ف تح ين ير إلى غ ية)31)ديسمبر من ك7)

سنة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من ت ر خ تأسيس الشركة.

تم اإليداع الق نوني للشركة لدى)

املحكمة التج ر ة بمراكش بت ر خ)23 

(،122081 رقم) تحت  (،2021 م رس)
التج ري) ب لسج7  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم)112689.

502 P

STE MEDSURVEY
SARL AU

 2020 ديسمبر) ف تح  بت ر خ  تم 

اجتم ع ع م استثن ئي حدد بموجشه)

النق ط اآلتية):

نق7 املقر الرئي�سي للشركة الك ئن)

ك ليفورني ) إق مة  (27 عملية) س بق  

2)الدار الشيض ء) 4)بقة رقم) الط بق)
 212 زنقة) (11 الجديد) العنوا4  إلى 

عي4) عشد هللا  موالي  حي  (2 الط بق)

الشق الدار الشيض ء.

تم اإليداع الق نوني يوم)25)م رس)

2021،)لدى املحكمة التج ر ة للدار)

الشيض ء)تحت رقم)771810.

503 P

STE SAHARA CONNEXION
SARL

سج7 تج ري رقم 34195

 تغيير بركة
بمقت�سى عقد عرفي تم التغييرات)

ب ملميزات الت لية):

النش ط) إلى  انشطة  إض فة 

االنت ج) (: للشركة) االجتم عي 

السينم ئي السمعي الشصري.

ب ملحكمة) تم  (: الق نوني) اإليداع 

م رس) (24 االبتدائية ب لعيو4 بت ر خ)

2021،)تحت رقم)2021/908.
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OAI CORP
SARL
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) قد  ب لرب ط  (،2021 10)فبراير)
املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس 
املحدودة تحم7 الخص ئص الت لية):

.OAI CORP SARL(:(التسمية
ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتم عي):)ت جر.

 08 بقة) (30 (: االجتم عي) املقر 
حس 4،) لوكيلي  احمد  موالي  ب رع 

الرب ط.
ررس امل ل):)90.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (900 إلى)

للحصة.
التسيير):)احمد اكر و 7.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)
31)ديسمبر من ك7 سنة.

التج ري) ب لسج7  التقييد  رقم 
بت ر خ) (150597 رقم) تحت  ب لرب ط 

23)م رس)2021.
505 P

مكتب األست ذ نبي7 بوعي د)
موثق بف س

45،)ب رع الحسن الث ني،)عم رة الوطنية)
الط بق الث ني رقم)202)ف س
اله تف):)05.35.94.37.68
الف كس):)05.35.94.37.72

MANZIL CHOUROUK
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

بركة محدودة  املسؤولية
تفو ت حصص إجتم عية

لدى) حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بف س) موثق  بوعي د،) نبي7  األست ذ 
فبراير) و22) (2020 سبتمبر) في17)
احمد) السيد  من  ك7  فإ4  (،2021
الفروي،) احمد  والسيد  الشرق وي 
اإلجتم عية،) حصصهم   جميع  ب ع  
والتي) إجتم عية،) حصة  (500 وهي)
 MANZIL بركة) في  يملك نه  

محدودة) بركة  (CHOUROUK
 100.000.00 ررسم له ) املسؤلية،)
بوبعيب) السيد  لف ئدة  درهم،)
100.00)درهم للحصة) املنعي بنسشة)

اإلجتم عية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليدع  تم 
(،2021 م رس) (22 التج ر ة بف س في)

تحت رقم)1315/2021.
للخالصة والشي 4

األست ذ نبي7 بوعي د
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شـركـة هيكل شباني
ش.ذ.م.م ش.و

 CHOBANI CARROSSERIE
 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 م رس) (04 بت ر خ) ب لشيض ء)
لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع  تم 
محدودة املسؤولية الشر ك الوحيد)

ذات الخص ئص الت لية):
بش ني) هيك7  (: التسمية)

ش.ذ.م.مش.و.
الهـدف االجتم عي:صش غة وإصالح)
وصي نة السي رات والش حن ت وك فة)

وس ئ7 النق7.)
العملي ت) جميع  ع م  وبشك7 
وغير) والعق ر ة  والتج ر ة  امل لية 
العق ر ة ب ملغرب رو ب لخ رج والتي من)
بأنه  ر4 تس عد على اكتم ل الهدف)

رعاله.
زنقة عشدهللا) (64 املقر االجتم عي:)
 2 الشقة) االول  الط بق  املديوني 

الدارالشيض ء.
ررسم ل) حدد  الشركـة:) ررسم ل 
درهم) (100.000,00 في) الشركة 
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 
كله ) مجموعه   للحصة،) درهم  (100

من نصيب السيد بش ني محمد.
تسير الشركة من طرف) الـتـسـيير:)
السيد بش ني محمدكمسير وبر ك)

وحيد ملدة غير محددة.
تبتدئ السنة) السنة االجتم عية:)
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

31)ديسمبر من ك7 سنة.

99)سنة ابتداء)من ت ر خ) الـمـد ة:)

التسجي7 ب لسج7 التج ري.)

ب ملركز) تم  الق نـوني:) اإليداع 

في) الجهوي لإلستثم ر ب لدار الشيض ء)

18)م رس)2021)تحت رقم:495059.
خالصة من رج7 النشر
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WF SERVICE
SARL AU

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات بر ك وحيد

مؤرخ) عرفـي  عقد  I-بمقت�سى 
في11)م رس2021،)تم إيداع الق نو4)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات) و  ذات بر ك وحيد  املحدودة 

املميزات الت لية:

اف) دوب7  التسمية:)

سرفيس.ش.ذ.م.م.ش.و.

سواء) الشركة  هدف  (: الهدف)

رو) لحس به   ب لخ رج  رو  ب ملغرب 

لحس ب الغير:

-املت جرة.

العملي ت) جميع  ع مة،) -وبصفة 

املنقولة،) الصن عية،) التج ر ة،)

له ) يمكن  التي  امل لية  العق ر ة،)

غير) رو  مش برة  بصفة  االرتش ط 

مش برة ب ألهداف املذكورة رعاله رو)

ر4 تس هم في تنمية الشركة.

روم ندي) ب رع  (: املقراالجتم عي)
ز د) ابن  رس مة  زنقة  (،151

Gاملع ر ف) اليسرى) الجهة  الط بق2)

-الدارالشيض ء.

ت ر خ) من  ابتداء) 99سنة  املدة:)

تأسيسه  النه ئي.

الررسم ل) (: االجتم عي) الررسم ل 

 100.000,00 في) ( محدد) االجتم عي 

حصة) (1.000 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100,00 فئة) من  اجتم عية 

ب لك م7) ومحررة  مكتتشة  للواحدة،)

وموزعة لف ئدة):

1000)حصة) -)السيد مع د تكو4)

اجتم عية.)

املجموع):))1000حصةاجتم عية.

السنة) تبتدر  االجتم عية:) السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

تم تعيي4 السيد مع د) (: ( التسيير)

تكو4 كمسير وحيد))للشركة ملدة غير)

محدودة.

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم  (-II

التج ر ة) املحكمة  لدى  التج ري 

بت ر خ22م رس2021  ب لدارالشيض ء،)

تحت رقم495661.
ملخص قصد النشر
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E.M. SERENITY DRIVE
 S.A.R.L 

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ررسم له  : 100.000 درهم

املقر : رقم 46 ، ب رع  الزرقطوني  

مكتب رقم 15-16 ، الط بق رقم 6 

   الدار الشيض ء  

السج7 التج ري عدد : 495995

إعال4 عن تأسيس بركة
ب لشيض ء) عرفي  عقد  على  بن ء)

وضع) تم  م رس2021) (12 بت ر خ)

ذات) لشركة  األس �سي  النظ م 

ب ملواصف ت) املحدودة  املسؤولية 

الت لية):

 E.M. SERENITY (: ( التسمية)

.DRIVE S.A.R.L

درهم) (100.000,00 الررسم ل:)

اجتم عية) حصة  (1000 إلى) مجزرة 

بقيمة)100,00)درهم

الشركــ ء:

لشط قة) الح م7  محمد  اللوز 

 .BB26188(:(التعر ف الوطنية رقم

لشط قة) الح م7  مسعود  جعف ر 

.  BB881(:(التعر ف الوطنية رقم

ب رع)) (، (46 رقم) املقر االجتم عـي:)

  15-16 رقم) مكتب  (، الزرقطوني)

الط بق رقم)6))الدارالشيض ء)).

تختص) االجتم عي:) الهدف 

الشركة ب ملغرب كم  ب لخ رج في):

))-)نق7 الشض ئع لحس  ب الغير.
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ت ر خ) من  سنة  (99 (: -املـــــــــــــــدة)
التقييد ب لسج7 التج ري.

املســيــر:
الح م7) محمد  اللوز  (: -السيد:)
(: رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

.BB26188
الح م7) مسعود  جعف ر  السيد:)
(: رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

  .BB881
الشركة مقيدة ب لسج7 التج ري)

ب ملحكمة التج ر ة ب لشيض ء.
509 P

 AKSU ARMATUR
S.A.R.L

تأسيس  بركة   ذات مسؤولي ت 
محدودة

 26 بت ر خ) حرر  ( عقد) بموجب 
تم) ( ب لدارالشيض ء,) (2021 فبراير)
لشركة) تأسي�سي  ق نو4  إحداث 
املميزات) ( محدودة املسؤولي ت ذات)

اآلتية:
 AKSU (: االجتم عي) االسم 

.ARMATUR S.A.R.L
ذات) :بركة  االجتم عي) الشك7 

املسؤولي ت املحدودة.)
(((((((((( الهدف االجتم عي:))

وتصدير) واستيراد  وبيع  براء)
جميع) وتجميع  وتحو 7  وتصنيع 
رنواع منتج ت التوصي7 والتركيش ت)
والتدفئة) والسش كة  الصحية 

وتكييف الهواء)واآلالت).
واألن بيب) الخراطيم  رنواع  جميع 
التركيش ت) رنواع  لجميع  وامللحق ت 
ري) وكذلك  (، االستخدام ت) لجميع 
لهذه) مش بر  غير  رو  مش بر  ملحق 
رنواع) جميع  وتجميع  املنتج ت 

الصم م ت والتجهيزات وامللحق ت.
واالمتي ز) والتمثي7  التسو ق 
لجميع) التج ر ة،) العالم ت  لجميع 
الصحية) املنتج ت  رو  املواد 

والخراطيم واألن بيب وامللحق ت.
جميع) وإدارة  وتشغي7  تطو ر 
رو) االختراع  براءات  رو  العملي ت 
العالم ت التج ر ة املتعلقة ب ملنتج ت)

املذكورة.

وال) (، بأي بك7 ك 4) (، املس همة)

براء) رو  االبتراك  طر ق  عن  سيم  

ري روراق م لية رو رسهم رو سندات رو)

وحدات رو روراق م لية)،)سواء)ك نت)

مقتبسة رو غير مدرجة في الق ئمة))في)

ري بركة رو بركة منشأة رو ستنشأ)

بأي بك7 من األبك ل).

الدعم لجميع الشرك ت واألعم ل)

ري) من  الخدم ت  تقديم  خالل  من 

وال سيم  في املج الت اإلدار ة) (، نوع)

والتسو ق) واملح سبية  والتج ر ة 

والتمو 7 واإلدارة والرق بة والتوجيه)

لهذه الشرك ت واألعم ل بهدف تعز ز)

تنميته .

والشراء) الشيع  عملي ت  إجراء)

األسواق) في  امل لية  األوراق  لجميع 

الفرنسية واألجنبية.

في) الوس ئ7،) بك7  املش ركة 

جميع الشرك ت التي تم إنش ؤه  رو)
تكو4) قد  والتي  إنش ؤه   التي سيتم 

وال سيم ) (، الشركة) مرتشطة بغرض 

جديدة) برك ت  إنش ء) طر ق  عن 

رو االكتت ب) الرع ية  رو  رو املس همة 

رو) امل لية.) األوراق  براء) إع دة  رو 

رو) االندم ج  رو  االجتم عية  الحقوق 

رو) في املش ركة  رو االتح د  التح لف 

تجميع املص لح االقتص دية رو إدارة)

اإليج رات.

يكو4 تنفيذ هذه األنشطة بشك7)

عن) وخ صة  مش بر  غير  رو  مش بر 

جديدة،) مؤسس ت  إنش ء) طر ق 

إدارة) عن  واالستغن ء) واملس همة،)

عقود اإليج ر.

العملي ت) ك7  ع مة  وبصفة 

وامل لية) والتج ر ة  الصن عية 

واملنقوالت ممكن ر4 تتعلق بطر قة)

مش برة رو غير مش برة بهدف الشركة.)

املقر االجتم عي):)144)ب رع محمد)

سميحة إق مة جوهرة محمد سميحة)

الدارالشيض ء) (35 الشقة) (6 الط بق)

املغرب.

سنة انطالق  من ت ر خ) (99: املدة)

التسجي7 ب لسج7 التج ري.

املس همة):انيت  كلزي)))36.000,00 
درهم).)

رن س بن احود)27.000,00)درهم.
 27.000,00 بقرو4) بن  محمد 

درهم.
املجموع):)90.000,00)درهم.

درهم) (90.000,00 (: امل ل) ررس 
مجزر على)100)حصة اجتم عية).

من) مسيرة  الشركة  التسيير:)
طرف:)

. ANITTA KELZI(((السيدة
 ANAS BENOUHOUD(والسيد(
 M O H A M E D لسيد ا و
))إمض ئهم  يلزم) (BENCHAKROUN

الشركة في ك7 تعهداته ).)
الشركة) تأسيس  ( مراح7) تمت 
لالستثم ر) الجهوي  ب ملركز 
ب لدارالشيض ء,)رقم اإليداع)769926

)تحت) وسجلت ب لسج7 التج ري)
رقم) ( و الضر شة مهنة) (494425 رقم)
رقم) جش ئية  والتعر فة  (32300216
50124721)وبه دة التعر ف املوحد)
والضم 4) (002743574000074

االجتم عي)2486655.
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl

510 P

ائتم نية كونفيسكو ش م م

لالستش رة الق نونية والجش ئية)

مح سب معتمد من طرف الدولة

 LA GRINTA     
SARL

الكر نط  ش م م
راسم ل 100.000 درهم

مقره  االجتم عي : ارض الس يح دوار 
اوالد بوعز ز

 سيدي حج ج واد حص ر تيت ملي7 
الشيض ء

تأسيس بركة محدودة املسؤولية 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) تأسيس  تم  (،24/02/2021
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

خص ئصه  ك آلتي):)
.LA GRINTA(:(التسمية(-

تنظيم) ( (: االجتم عي) الغرض  (-
ربغ ل املطعمة) (، تظ هرات ر  ضية)

واإلبغ ل الهندسة املدنية. 

-)))املقر االجتم عي)):)ارض الس يح)

دوار اوالد بوعز ز سيدي حج ج واد)

حص ر تيت ملي7 الشيض ء.

ي:) االجتم ع  الررسم ل  (-

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

درهم)) (100 بقيمة) اجتم عية  حصة 

 500 محررة،) كله   واحدة،) لك7 

حصة لف ئدة السيد يوسف الس يح،)

  03/  13 بت ر خ) املزداد  مغربي،)

الس كن) ب لشيض ء،) (25/09/1984

حج ج) سيدي  بوعز ز  روالد  بدوار 

واد حص ر تيت ملي7 الشيض ء)و500 

الس يح،) عمر  السيد  لف ئدة  حصة 

سبتمبر) (25 بت ر خ) املزداد  مغربي،)

1984)ب لشيض ء،)الس كن بدوار روالد)

بوعز ز سيدي حج ج واد حص ر تيت)

ملي7 الشيض ء)

يوسف) السيد  عي4  (: التسيير) (-

الس يح))املذكور رعاله))مسيرا منفردا)

للشركة ملدة غير محدودة.)

تبتدئ من ف تح) (: السنة امل لية) (-

ين ير إلى)31)ديسمبر.

بكت بة) تم  (: الق نوني) اإليداع  (-

ب لدار) ( التج ر ة) املحكمة  الظشط 

  2021 م رس) (24 بت ر خ) ( الشيض ء)

والتقييد) (771.661 عدد) تحت 

ب لسج7 التج ري ب ملحكمة التج ر ة)

الشيض ء)تحت عدد))495.977.
مقتطف و بي 4

511 P

ائتم نية كونفيسكو ش م م

مح سب معتمد من طرف الدولة

)))))))اله تف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

NACHE ATHATE
SARL D’AU

ن ش رث ث)) (

تأسيس بركة محدودة املسؤولية 

بشر ك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس الق نو4) ين ير2021،) (20

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشر ك وحيد خص ئصه  ك آلتي):
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)-)))التسمية):)ن ش رث ث.

استراد) االجتم عي:) -الغرض 

وصن عة وبيع بيع جميع رنواع األث ث)

املنزلية الجديدة واملستعملة.
-)املقر االجتم عي)):)13)زنقة احمد)
األول) الط بق  األلب  إق مة  املج طي 

الرقم)8)املع ر ف))الشيض ء.

-املدة):)99)سنة.

االجتم عي:) -الررسم ل 

إلى) مقسم  درهم  (100.000.00

)لك7) 100)درهم) 1000)حصة بقيمة)

كله  محررة لف ئدة السيد) (، واحدة)

املزداد بت ر خ) ،مغربي،) ن صر قشلي 4)

الس كن) (، ب لشيض ء) م رس1969) (3

 11 الرقم) (14 الزنقة) (7 بجميلة)

الشيض ء.

ن صر) السيد  عي4  (: -التسيير)

كمسير) ( رعاله،) املذكور  (، قشلي 4)

منفرد للشركة ملدة غير محدودة.

تبتدئ من ف تح) (: السنة امل لية) (-

ين ير إلى)31)ديسمبر.

بكت بة) تم  الق نوني:) اإليداع 

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

املركز) بواسطة  ب لدارالشيض ء)

الدارالشيض ء)) لالستثم ر  الجهوي 

بت ر خ)9)فبراير2021.

والتقييد ب لسج7 التج ري تحت)

عدد)))489.051.
مقتطف وبي 4

512 P

ائتم نية كونفيسكو ش م م

مح سب معتمد من طرف الدولة

)))))))اله تف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

 I.D  CREATIVE AGENCY
SARL AU

تأسيس بركة محدودة املسؤولية 
بشر ك وحيد

إد كر  تيف اجون�سي) (

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) تأسيس  تم  8م رس2021،)

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشر ك وحيد خص ئصه  ك آلتي):)

-)))التسمية):))إد كر  تيف اجون�سي.

خدمة) ( االجتم عي:) الغرض  (-

واإلعالمي) الفني  املج ل  في  الصورة 

والتوثيقي.
-)املقر االجتم عي)):)13)زنقة احمد)
االول) الط بق  االلب  اق مة  املج طي 

الرقم)8)املع ر ف))الشيض ء.

-املدة):)99)سنة.

االجتم عي:) -الررسم ل 

إلى) مقسم  درهم  (100.000.00

)لك7) 100)درهم) 1000)حصة بقيمة)

كله  محررة لف ئدة السيدة) (، واحدة)

إيم 4 جمي7)،مغربية،)املزداد بت ر خ)

املقيمة) (، ب لشيض ء) فبراير1996) (9

بفرنس 

إيم 4) ( السيدة) عي4  (: -التسيير)

كمسيرة) ( رعاله،) املذكورة  (، جمي7)

منفردة للشركة ملدة غير محدودة.

تبتدئ من ف تح) (: السنة امل لية) (-

ين ير إلى)31)ديسمبر.

بكت بة) تم  الق نوني:) اإليداع 

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

املركز) بواسطة  ب لدارالشيض ء)

بت ر خ)) ( الجهوي لالستثم ر ب لشيض ء)

ب لسج7) والتقييد  م رس2021) (22

التج ري تحت عدد)))495.627.
مقتطف وبي 4

513 P

PHARMACIE FATIMA

SANTE
SARL AU

تأسيس بركة

السج7 التج ري 14879

)بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I
الق نو4) إيداع  تم  29يوليو2019،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة بشر ك وحيد ذات املميزات)

الت لية:

 PHARMACIE (: التسمية)

.FATIMA SANTE

مستوصف) تشغي7  (: الهدف)

صيدلية.

املقر االجتم عي):تق طع زنقة عقشة)

بن ن فع وزنقة مدينة رقم)1)بربيد.)

ت ر خ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسه  النه ئي.

الررسم ل) (: االجتم عي) الررسم ل 

    3.500.000.00 )في) االجتم عي محدد)

حصة) ( (35000 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتم عية 

للواحدة،)مكتتشة و محررة ب لك م7.)

السنة االجتم عية):)تبتدئ السنة)

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيي4 السيدة سميرة)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  الرابدي 

محدودة.

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم  (-II

التج ر ة) املحكمة  لدى  التج ري 

بربيد،)بت ر خ))19)م رس2021.
ملخص قصد النشر

514 P

 CHEZ ABDELGHANI  شركة

 RAHALA
بركة ذات مسؤولية محدودة 

وبر ك وحيد  
ررسم له  :  100.000  درهم

املقر االجتم عي : زنقة بني مر ن 

إق مة سينيم  مبروكة- مراكش
رقم السج7 التج ري : 112531

تأسيس بركة محدودة املسؤولية 

وذات الشر ك الوحيد

مبرم) عرفي  عقد  على  بن ءا 

فبراير2021،) (19 بت ر خ) بمراكش 

لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع  تم 

والشر ك) محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد،)مميزاته  ك لت لي):

 CHEZ ABDELGHANI((:التسمية(

RAHALA)ش.م.م.ش.و.
املقر االجتم عي):)):)زنقة بني مر ن)

إق مة سينيم  مبروكة)-)مراكش.

:)حددت مدة الشركة في99  املدة)

تسجيله ) ت ر خ  من  ابتدءا  ع م  

يتم))))))))))))))))))))))))))))) لم  م   التج ري  ب لسج7 

تمديده  رو حله  قش7 األوا4.

)الهدف):
)سن ك.)

وجش ت سريعة.
)مشواة.

)استيراد وتصدير.
)الررسم ل:)حدد ررسم ل الشركة)
في مشلغ)100000.00)درهم مقسم إلى)
1000))حصة من فئة)100.00)درهم)
كم ) الشرك ء) على  قسمت  للحصة،)

يلي:
عشد) ربوفرا�سي  (: -السيد)
رقم) السفر  لجواز  الح م7  الغني،)

7165807YG : 1000)حصة.
السيد) تعيي4  تم  ( التسيير:)
ربوفرا�سي عشد الغني)،)الح م7 لجواز)
7165807YG)كمتصرف) السفر رقم)

للشركة ملدة غير محدودة.)
:)من ف تح) السنة امل لية للشركة) (
ين ير إلى غ ية31)ديسمبر من ك7 سنة)
اإليداع) تم  ( (: الق نوني) اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج ر ة بمراكش)
عدد) تحت  فبراير2021،) (19 بت ر خ)

.121798
515 P

 SIGMA CONSULTING   
  QHSE
ش.م.م.م.و

تأسيس  بركة
 12 بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) ب لدارالشيض ء) ( فبراير2021)
وضع الق نو4 األس �سي لشركة))ذات)
وحيد))) ومس هم  محدودة  مسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية)):
 SIGMA (: االجتم عية) التسمية 
CONSULTING QHSE)ش.م.م.م.و.

-هدف))الشركة):
ك7) وتنفيذ  ودراسة  االستش رة  (-
الجودة) إدارة  بمج الت  يتعلق  م  

والصحة والسالمة والشيئة:)
السالمة) (- النظ فة) (- الجودة)
في) والصحة  السالمة  (- الغذائية)
الع مة) للشرك ت  والشيئة،) العم7 
رو الخ صة واألفراد وري شخص رو)

كي 4.
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رنظمة) واعتم د  وتنفيذ  دعم  (-

الوطنية) للمع يير  وفًق   اإلدارة 

 :QHSE والدولية الس ر ة من حيث)

)املم رس ت) النظ فة) (- الجودة)

الجيدة)).

-السالمة الغذائية.

.HACCP(برامج(-

)-)السالمة والصحة في العم7.

املستدامة) التنمية  (، -الشيئة) (

)الط ق ت املتجددة)...)

التقييم الشيئي ودراسة وتحلي7) (-

األثر الشيئي.

والتدر ب) االستش رة  -تقديم 

والتوعية) التكو ن  هندسة  وتطو ر 

واالتص ل والتوجيه والتدقيق:

والنظ فة) (، الجودة) مج الت  في 

الصحية)،)والسالمة الغذائية))ونظ م)

تحلي7 املخ طر)،)والصحة والسالمة)

املهنية)،)والشيئة)،)والط قة)))))والتدقيق)

الداخلي)،)والتدقيق التجر بي)،)إلخ.

العم7) في  املخ طر  في  للتحكم 

التلوث) ومخ طر  واملخ طر الصحية،)

وم  إلى ذلك.
الطوارئ) ح الت  تدبير  للوق ية،)

)األوبئة) وإدارته ) الصحية  واألزم ت 

والكوارث الطشيعية وم  إلى ذلك)

-)برامج إدارة املش ريع والفع لي ت)

و املن سش ت:

وري م) وفع لي ت  برامج  تنظيم 

للتوعية) ودولية  وطنية  علمية 

الجودة) مواضيع  حول  والتواص7 

والصحة والسالمة والشيئة.

-)إدارة مش ريع وبرامج.)

تدبير النف ي ت واملواد الكيمي ئية)

تثمي4) تربيد،) وخفض،) )املط بقة،)

التكلفة والوق ية في السالمة والشيئة).))

التحسي4)) التنظيم،) (: النف ي ت)

التقلي7)،)التع في)،)املع لجة)،)إلخ.

التنظيم) الكيمي ئية:) املنتج ت 

السليمة) ( واملم رس ت) والتحسي4 

الجيدة)،)إلخ.)
-ررسم ل الشركة)):)خمسو4 آلف)

  500 إلى) مقسمة  ((50.000( درهم)

حصة من قيمة))100)درهم للحصة.

ب رع) (، (26 (: االجتم عي) املقر  (-
مرس السلط 4،)بقة رقم)3،الط بق)

األول الدار الشيض ء.
-)املس همة الوحيدة):)السيدة ثر  )
املزدادة) الجنسية،) مغربية  رعراب،)
بصفرو) ركتوبر1960) (2 بت ر خ)
(((((((،1 322،)تجزئة السالم) والق طنة ب)

الجديدة.
حصص) جميع  على  وتتوفر 

الشركة))500)حصة)).
السيدة ثر  ) (: املسيرة الوحيدة) (- (

رعراب.
-)املدة):)99))سنة ابتداءا من ت ر خ))

تأسيس الشركة.:))
-)تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة)
بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

9)م رس)2021)تحت رقم)493737.
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 YARATERRA MAROC
 SARL
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشيض ء)) ب لدار  (2021 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

محدودة تحم7 الخص ئص الت لية):
 YARATERRA (: -التسمية)

.MAROC SARL
ذات) بركة  الق نوني:) -الشك7 

مسؤولية محدودة.)
24)الرقم) 2)زنقة) :ادريسية) -املقر)

40)الدار الشيض ء)20530.
-الهدف:

•تدبير املستغالت الفالحية.
واستراد) وتصدير  •إنت ج 

الحوامض والخضر.
تصدير واستراد وبيع وبراء)وتوزيع)
والتخصيب) الفالحية  املنتوج ت 
والحشوب) للخضر  ع مة  الفالحي 
و) والحليب واألجش 4  اللحوم  وانت ج 

غيره .
العملي ت) مختلف  ع مة  بصفة 
والصن عية،) وامل لية،) التج ر ة،)
عالقة) له   التي  واملنقولة  والعق ر ة 
ب لهدف) مش برة  غير  رو  مش برة 

االجتم عي للشركة.))

سنة إبتداءا من ت ر خ) (99 -املدة:)

التأسيس النه ئي.

تسير الشركة من طرف) -اإلدارة:)

الحسن موز4 والسيد عشد) ( السيد)

السالم موز4))ملدة غير محددة.

من ف تح ين ير إلى) -السنة امل لية:)

31)ديسمبر من ك7 سنة.
 100.000,00 ( -ررسم ل الشركة:)

ك7) حصة  (1.000 إلى) مقسم  درهم 
يحرر) درهم.) (100 بقيمة) واحدة 

الحسن) السيد  يلي  كم   ( ب لك م7،)

عشد) والسيد  حصة  ( (400 موز4)

والسيد) حصة  (400 موز4) السالم 
ربيد مو4))200)حصة.)

اإليداع) تم  الق نوني:) -اإليداع 

لالستثم ر) الجهوي  ب ملركز  الق نوني 

م رس) (05 ( بت ر خ) الشيض ء) ب لدار 

ب لسج7) الشركة  تقييد  وتم  (2021

رقم) تحت  ب لدارالشيض ء) التج ري 

.495071
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 SMART KPI CONTROL

  CONSULTING  SKCC
 SARL AU

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشيض ء)) ب لدار  (2021 فبراير) (17

مسؤولية) ذات  بركة  تأسيس  تم 

تحم7) وحيد  بشر ك  محدودة 

الخص ئص الت لية):))

 SMART KPI (: -التسمية)

 CONTROL CONSULTING  SKCC

    . SARL AU

ذات) بركة  الق نوني:) -الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد)).)

السلط 4) مرس  ب رع  (26 -املقر)

الدار) ( (20130   1 الط بق) (3 بقة)

الشيض ء.

-الهدف:

االستش رة والتدبير.

الخبرة وادارة املش ريع.

مراقشة التنفيذ ومراقشة الجودة.

العملي ت) مختلف  ع مة  بصفة 
والصن عية،) وامل لية،) التج ر ة،)
عالقة) له   التي  واملنقولة  والعق ر ة 
ب لهدف) مش برة  غير  رو  مش برة 

االجتم عي للشركة.))
سنة إبتداءا من ت ر خ) (99 -املدة:)

التأسيس النه ئي.
تسير الشركة من طرف) -اإلدارة:)
غير) ملدة  نيدعشدهللا  غزال4  األنسة 

محددة.
من ف تح ين ير إلى) -السنة امل لية:)

31)ديسمبر من ك7 سنة.
 100.000,00 ( -ررسم ل الشركة:)
ك7) حصة  (1.000 إلى) مقسم  درهم 
يحرر) درهم.) (100 بقيمة) واحدة 
غزال4) األنسة  يلي  كم   ( ب لك م7،)

نيدعشدهللا)1000)حصة.)
اإليداع) تم  الق نوني:) -اإليداع 
لالستثم ر) الجهوي  ب ملركز  الق نوني 
فبراير) (23 ( بت ر خ) الشيض ء) ب لدار 
ب لسج7) الشركة  تقييد  وتم  (2021
رقم) تحت  ب لدارالشيض ء) التج ري 

.493847
518 P

 UNIVERS FAZAZ
 QUINCALLERIE  U.F.Q

 SARL AU
تأسيس

 22 في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021)ب لدارالشيض ء)تم تأسيس) فبراير)
بركة ذات مسؤولية محدودة بشر ك)

وحيد تحم7 الخص ئص الت لية):
 UNIVERS FAZAZ ( ( ( -التسمية:)
 QUINCALLERIE  U.F.Q  SARL

.AU
ذات) بركة  الق نوني:) -الشك7 

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد)).)
السلط 4) مرس  ب رع  (26 -املقر)
  20130   1 الط بق) (3 بقة)

الدارالشيض ء.
-الهدف:

مح7 معدات.
رنواع) لجميع  واإلستراد  املت جرة 
املعدات،)العق قير،)الحنفي ت،)توابع)

املطشخ،)والحم م ت،
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العملي ت) مختلف  ع مة  بصفة 
والصن عية،) وامل لية،) التج ر ة،)
عالقة) له   التي  واملنقولة  والعق ر ة 
ب لهدف) مش برة  غير  رو  مش برة 

االجتم عي للشركة.))
سنة إبتداءا من ت ر خ) (99 -املدة:)

التأسيس النه ئي.
تسير الشركة من طرف) -اإلدارة:)
غير) ملدة  امخلفن  محمد  السيد 

محددة.
من ف تح ين ير إلى) -السنة امل لية:)

31)ديسمبر من ك7 سنة.
 100.000,00 ( (: -ررسم ل الشركة)
ك7) حصة  (1.000 إلى) مقسم  درهم 
يحرر) درهم.) (100 بقيمة) واحدة 
محمد) السيد  يلي  كم   ( ب لك م7،)

امخلفن)1000)حصة.)
اإليداع) تم  الق نوني:) -اإليداع 
لالستثم ر) الجهوي  ب ملركز  الق نوني 
فبراير) (25 ( بت ر خ) الشيض ء) ب لدار 
ب لسج7) الشركة  تقييد  وتم  (2021
رقم) تحت  ب لدارالشيض ء) التج ري 

.493675
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MHB2 COM
   SARL

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
تم تأسيس بركة) (،2021 فبراير) (25

ب ملواصف ت الت لية):
بركة محدودة املسؤولية.))

.MHB2 COM SARL(:(التسمية
املقر االجتم عي):))مجموعة التقدم))
سيدي) الث ني  الط بق  ــ17) (2 ه) ج 

( البرنو�سي الدار الشيض ء.)
األبغ ل) (: االجتم عي) الهدف 

بجميع رنواعه  وربغ ل الشن ء.
الررسم ل):)500.000)درهم.

الخ لق) عشد  السيد  (: التسيير)
م جد والسيد عشد املجيد بلم حي.

املدة):)99)سنة.
 495305 (: السج7 التج ري رقم)

بت ر خ)19)م رس)2021. 
520 P

صوطور ك ش.ذ.م.م
بركة ربغ ل التنظيم و املراجعة املح سبية)

))مكتب معتمد من طرف الدولة))
5,)زنقة ركيت 4 حي كوتيي الدار الشيض ء

اله تف):)05-22-26-66-89

روان بارك
ش.ذ.م.م

ررسم ل: 100.000 درهم
مقر الشركة : 26 ب رع مرس 

السلط 4 بقة 3 الط بق 1
الدار الشيض ء

سج7 التج ري رقم 494711 
تكو ن بركة

ب لدار) مؤرخ  عقد  بموجب 
تم) (،2020 فبراير) (11 في) الشيض ء)
مِسؤولية) بركة  تكو ن  على  العم7 

محددة،)خص ئصه  ك لت لي):
إسم الشركة):

تتخد روا4 ب رك.))) (: اسم الشركة)
  .RA WAN PARK

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

ابة)
ّ
الغرض):)حدائق األلع ب الجذ

والترفيهية و املع رض.
وعروض) اللعب  س ح ت  انش ء)

رخرى.
السي رات) اسطول  ادارة 

والدراج ت.
رو) املس ح ت  تأجير  رو  تشغي7 
التي) واملع رض  التج ر ة  املحالت 

تشك7 جزًءا من املتنزه.
وبراء) اض فة رسواق رسشوعية،)

وبيع األدوات،)واملالهي،)والتوافه.
تتعلق) عملي ت  ري  رعم  وبشك7 
بشك7 مش بر رو غير مش بر ب لغرض)
الرئي�سي رو بصلة معه والتي قد تسه7)

تمديد وتطو ر الشركة.
مقر الشركة:

 3 ب رع مرس سلط 4 بقة) (26
الط بق)1)الدار الشيض ء،)املغرب.

ابتداء) سنة,) (99 (: الشركة) مدة 
من ت ر خ تسجي7 الشركة في السج7)

التج ري.)
ررسم ل الشركة):

في) الشركة  ررسم ل  حدد 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

درهم للحصة الواحدة) (100 حصة،)
 1000 إلى) (1 من) ومرقمة  محررة 

وموزعة ك لت لي):
 340 ض هر) املصطفى  السيد 

حصة.
السيد محمد ظ هر)330)حصة.
السيد نعم 4 ظ هر)330)حصة.

الحصص االجتم عية):
س هم) ض هر  املصطفى  السيد 

3400)درهم.
 3300 السيد محمد ظ هر س هم)

درهم.
 3300 السيد نعم 4 ظ هر س هم)

درهم.
نعم 4) السيد  يعتبر  (: التسيير) (
ظ هر ق ر   للشركة ملدة غير محدودة.
من ف تح) (: السنة امل لية للشركة)

ين ير إلى)31)دجنبر من ك7 سنة.)
اإليداع الق نوني):

ب ملركز) الق نوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثم ر ب لدار الشيض ء.
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STE BACHARI PROMO
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  : 200.000 درهم

مقره  االجتم عي : الدارالشيض ء حي 
مش ركة مجموعة 8 رقم 5 الط بق 

االول سيدي البرنو�سي
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
تم) ب لدارالشيض ء) (2021 م رس) (3
ذات) برومو  بش ري  بركة  تأسيس 

املميزات الت لية):
التسمية):)بش ري برومو.

املوضوع):)لشركة كموضوع داخ7)
املغرب وخ رجه.

والتجهيز) منعش عق ري في الشن ء)
والتشييد.

املنقول) العق ر  في  والشراء) الشيع 
وغير املنقول.

جميع املع مالت الصن عية امل لية)
ترتشط) التي  والعق ر ة  التج ر ة 
بطر قة مش برة وغير مش برة بهدف)

الشركة.
املدة):)99)سنة.

الدارالشيض ء) ( (: االجتم عي) املقر 
حي مش ركة مجموعة)8)رقم)5)الط بق)

االول سيدي البرنو�سي.
ررسم ل الشركة):)200.000)درهم)

مقسمة ل)2000)حصة من فئة)100 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشك7 الت لي):

عز ز بش ري)2000)حصة من فئة)

100)درهم مق ب7)200.000)درهم.
التسيير):)عي4 السيد عز ز بش ري)

كمسير وحيد لشركة.

السنة امل لية):)تبتدئ من ف تح ين ير)

ديسمير من ك7 سنة م عدا) (31 الى)

التسجي7) ت ر خ  من  االولى  السنة 

ب لسج7 التج ري للمحكمة التج ر ة)

ب لدارالشيض ء.

بتوقيع) ملزمة  الشركة  (: التوقيع)

املسير الوحيد املذكور اسمه رعاله.

تم االيداع الق نوني بكت بة الضشط)

ب لدارالشيض ء) التج ر ة  ب ملحكمة 

رقم) تحت  (،2021 م رس) (19 بت ر خ)

تحت) التج ري  ب لسج7  (،495.159
رقم)770858.

523 P

STE JASKY PROMO
SARL AU

بركة ذات مسؤولية محدودة
ررسم له  : 200.000 درهم

مقره  االجتم عي : الدارالشيض ء حي 

مش ركة مجموعة 8 رقم 5 الط بق 

االول سيدي البرنو�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)

تم) ب لدارالشيض ء) (2021 م رس) (9

ذات) برومو  ج سكي  بركة  تأسيس 

املميزات الت لية):

التسمية):)ج سكي برومو.

املوضوع):)لشركة كموضوع داخ7)

املغرب وخ رجه.

والتجهيز) منعش عق ري في الشن ء)

والتشييد.
املنقول) العق ر  في  والشراء) الشيع 

وغير املنقول.
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جميع املع مالت الصن عية امل لية)
ترتشط) التي  والعق ر ة  التج ر ة 
بطر قة مش برة وغير مش برة بهدف)

الشركة.
املدة):)99)سنة.

الدارالشيض ء) ( (: االجتم عي) املقر 
حي مش ركة مجموعة)8)رقم)5)الط بق)

االول سيدي البرنو�سي.
ررسم ل الشركة):)200.000)درهم)
مقسمة ل)2000)حصة من فئة)100 
الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشك7 الت لي):
حصة) (2000 موفصح) الحسن 
 200.000 100)درهم مق ب7) من فئة)

درهم.
الحسن) السيد  عي4  (: التسيير)

موفصح كمسير وحيد لشركة.
السنة امل لية):)تبتدئ من ف تح ين ير)
ديسمير من ك7 سنة م عدا) (31 الى)
التسجي7) ت ر خ  من  االولى  السنة 
ب لسج7 التج ري للمحكمة التج ر ة)

ب لدارالشيض ء.
بتوقيع) ملزمة  الشركة  (: التوقيع)

املسير الوحيد املذكور اسمه رعاله.
بكت بة) الق نوني  االيداع  تم 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط 
م رس) (19 بت ر خ) ب لدارالشيض ء)
2021،)تحت رقم)495.425)ب لسج7)

التج ري تحت رقم)771051.
524 P

 BOCCACIO ROKIYA &
NANCY

بركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر ك وحيد

ررسم له  : 100.000 درهم
إق مة سوس 32 زنقة سوس الط بق 

السفلي الدار الشيض ء
تأسيس بركة

   تم تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر ك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي يوم)5))م رس)
2021،مميزاته  ك لت لي):)

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 
بشر ك وحيد.

 BOCCACCIO (: التسمية)
.ROKIYA(&(NANCY

 32 إق مة سوس) املقر االجتم عي:)
الدار) السفلي  الط بق  سوس  زنقة 

الشيض ء.
حدد) (: االجتم عي) الررسم ل 
حصة) (1000 في) الشركة  ررسم ل 

موزعة على الشك7))الت لي):
السيد رحمد بهيج)1000)حصة.
املدة املحددة للشركة):)99)سنة.

الهدف االجتم عي):))هدف الشركة)
هو):)

الخفيفة،) الوجش ت  تقديم 
واملط عم) السريعة،) والوجش ت 
واملواد) املنتج ت  وتج رة  الذواقة،)

الغذائية املختلفة.
املع مالت) جميع  رعم  وبشك7 
والصن عية) والتج ر ة  امل لية 
تتعلق) قد  التي  والعق ر ة  واملنقولة 
بغرض) مش بر  غير  رو  مش بر  بشك7 

الشركة.
رحمد) السيد  السيد  (: التعيي4)
بهيج كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
وقد تم تسجي7 الشركة ب ملحكمة)
م رس) (19 بت ر خ) التج ر ة ب لشيض ء)

2021،)تحت رقم)770976.
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SNACK FARIS
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
ررسم له  : 100.000 درهم
إق مة ٱدم 78 زنقة آدم

الدار الشيض ء
تأسيس بركة

تم تأسيس بركة ذات مسؤولية)
بمقت�سى) وحيد  بشر ك  محدودة 
(،2021 م رس) (12 يوم) عرفي  عقد 

مميزاته  ك لت لي):)
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

بشر ك وحيد.
.SNACK FARIS(:(التسمية

 78 ٱدم) إق مة  (: االجتم عي) املقر 
زنقة آدم الدار الشيض ء.

حدد) (: االجتم عي) الررسم ل 
حصة) (1000 في) الشركة  ررسم ل 

موزعة على الشك7))الت لي):
السيد رحمد بهيج)1000)حصة.)
املدة املحددة للشركة):)99)سنة.

الهدف االجتم عي):))هدف الشركة)
هو):)

تقديم الوجش ت الخفيفة.
واملط عم) السريعة،) والوجش ت 
واملواد) املنتج ت  وتج رة  الذواقة،)

الغذائية املختلفة.
املع مالت) جميع  رعم  وبشك7 
والصن عية) والتج ر ة  امل لية 
تتعلق) قد  التي  والعق ر ة  واملنقولة 
بغرض) مش بر  غير  رو  مش بر  بشك7 

الشركة.
رحمد) السيد  السيد  (: التعيي4)
بهيج كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
وقد تم تسجي7 الشركة ب ملحكمة)
م رس) (19 بت ر خ) التج ر ة ب لشيض ء)

2021،)تحت رقم)770974.
526 P

STE RASHELEC
بركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ر خ)
تم تأسيس بركة) (،2021 فبراير) (12
الشخص) ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد تتجلى خص ئصه  في م  يلي):
التسمية):)رابيليك.

الشن ء) كهرب ء) ربغ ل  (: الغ ية)
وربغ ل الشن ء.

املقر الرئي�سي):)625)ب رع محمد)5 
الط بق الث ني املكتب رقم)32)بلفيدير)

الدارالشيض ء.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
يتكو4) (: التج ري) الررسم ل 
 100.000 من) التج ري  الررسم ل 
حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 
درهم للواحدة محررة) (100 من فئة)

ومجزر كله .
يعتبر السيد غنيم عشد) (: التسيير)
الحق املسير الوحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

تقسم) سنة  ك7  آخر  في  (: الربح)

الحصصص) جدولة  حسب  االرب ح 

املكونة للررسم ل.

ب ملحكمة) الق نوني  االيداع  تم 

 5 بت ر خ) ب لدارالشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021،)تحت رقم)768721. 
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 ENTREPRISE MAROCAINE

 D’INVESTISSEMENT,

DÉVELOPPEMENT 

 ET D’AMÉNAGEMENT

 EMIDA

10 زنقة الحر ة الط بق 03 الرقم 05 

الدار الشيض ء

املقر الرئي�سي :  الدار الشيض ء  

السج7 التج ري: 467441 

اللطيف) عشد  السيد  وف ة  بعد 

الوحيد) واملدير  الشر ك  االبيض 

لشركة)EMIDA)في الرب ط في)3)ين ير)

2021،)كلف))الورثة))السيد ربو بكر)

لدعوة الورثة) ( االبيض ابن املرحوم)

بت ر خ) استثن ئية  ع مة  لجمعية 

25)فبراير)2021،)و قد ص دقت هده)

الجمعية على النفط الت لية):

بعد) الق نونية  اإلجراءات  اتخ ذ 

وف ة السيد))عشد اللطيف االبيض.)

بي4) امل ل  ررس  حصص  توزيع 

الورثة.

تعيي4 مدير جديد السيد ربو بكر)

االبيض.

التبرع ب لحصص بي4 الورثة.

األس �سي) الق نو4  التعدي7 

للشركة.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التج ر ة ب لدار)

الشيض ء)تحت رقم)11495))بت ر خ)25 

م رس)2021.
مقتطف وبي 4
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 UNION DE PRODUCTION 

 ARTISANALE

OURIKA DECOR
ش.م.م

بركة في طور التسو ة القض ئية 
ررسم له  1.000.000 درهم

مقره  االجتم عي : مراكش ب رع 11 

ين ير ب ب دك لة السج7 التج ري رقم 

5803

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

(،2020 27)نوفمبر) االستثن ئي بت ر خ)

ثم اعتم د القرارات الت لية ب إلجم ع):

الحصص) ببيع  النه ئي  التأكيد 

عقد) بمقت�سى  دالك  و  االجتم عية 

توثيقي بت ر خ)10)يونيو)2020))فوت)

الحي))) عشد  موالي  جرمو4  السيد 

لف ئدة السيد املست ري توفيق)2000 

في) يمتلكه   التي  اجتم عية  حصة 
ررسم ل الشركة املذكورة رعاله.

يونيو) (10 بت ر خ) توثيقي  عقد 

اسية))) بلمليح  السيدة  فوت  ( (2020

لف ئدة السيد املست ري املهدي))جميع)

حصة) (30 االجتم عية) الحصص 

ررسم ل) في  تمتلكه   التي  اجتم عية 

الشركة املذكورة رعاله.

يونيو) (10 بت ر خ) توثيقي  عقد 

السيد جرمو4 موالي) فوت  ( (2020
لف ئدة السيد املست ري) ( ( عشد الحي)

حصة اجتم عية التي) (3970 املهدي)

يمتلكه  في ررسم ل الشركة املذكورة)

رعاله.

يونيو) (10 بت ر خ) توثيقي  عقد 

فوت) (2020 يوليوز) و21) (2020

الحي) عشد  موالي  جرمو4  السيد 

بوقي) نبي7  س ووال  السيد  لف ئدة 

4000)حصة اجتم عية التي يمتلكه )

في ررسم ل الشركة املذكورة رعاله.

لررس) الجديد  التوزيع  مالحظة 

الحصص) بيع  بعد  الشركة  امل ل 

االجتم عية.

بمكتب) الق نوني  اإليداع  تم 

التسجي7 ب ملحكمة التج ر ة.
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ائتم نية كونفيسكو ش م م

لالستش رة الق نونية والجش ئية)

مح سب معتمد من طرف الدولة

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

اله تف)0522594055

CAFE BANIOS
 SARL

السج7 التج ري عدد 384.485
تفو ت حصص اجتم عية

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثن ئي للشركة املؤرخ في)8)م رس)
واملنعقد بمقره  االجتم عي)) ( (،2021

تقرر م  يلي):)
 1000 تفو ت) على  املص دقة 
درهم) (100 بقيمة) اجتم عية  حصة 
للواحدة من طرف السيدين النعم 4)
لف ئدة) معرو�سي  والي س  معرو�سي 

السيد لحسن معرو�سي.)
النعم 4) السيد  استق لة  قشول 
معرو�سي من منصشه كمسير للشركة.
معرو�سي،) الي س  السيد  تعيي4 
  1997 يونيو) (10 بت ر خ) املزداد 
ب لشيض ء،)مغربي،)الس كن))))بس ملية)
الشيض ء)) الدار  (17 رقم) (23 زنقة) (2
غير) ملدة  للشركة  منفرد  كمسير 

محدودة.
للشركة) الق نوني  الشك7  تغيير 
بشر ك) املسوولية  محدودة  لشركة 

وحيد.)))
رس �سي) ق نو4  على  املص دقة 

جديد منسجم مع التغييرات.)))
لدى) الق نوني  اإليداع  تم  (
تحت) ( ب لشيض ء) التج ر ة  الـمحكمة 
رقم)771659)بت ر خ)24)م رس)2021.                       
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ش.م.م)D&S(COM)مكتب الحس ب ت

مح سب معتمد

ب رع الحزام الكشير تجزئة املوحدين

)إق مة يوسف)3)رقم)1)الحي املحمدي

الدار الشيض ء

اله تف)0522.66.60.03

ARMANI AUTO شركة
ش.م.م

الز  دة في الررسم ل
الع م الجمع  محضر   بمقت�سى 
15)م رس) بت ر خ) املنعقد  االستثن ئي 
بركة) مس همو  قرر  (،2021

.ARMANI AUTO

املسؤولية،) محدودة  بركة 
ررسم له  االجتم عي)100.000)درهم،)
الشيض ء،) ب لدار  االجتم عي  ومقره  
معروف،) سيدي  لين   تجزئة  (257

القي م ب لتعديالت الت لية:))))
بميلغ) الرراسم ل  في  الز  دة 
 2000 بإض فة) درهم،) (200.000
درهم لك7 سهم،) (100 حصة بقيمة)
إلى) (100.000 من) ارتفع  حيت 
 3000 مقسمة إلى) درهم،) (300.000

حصة بقيمة)100)درهم لك7 سهم.
تعدي7 الشندين)6)و7)من الق نو4)

االس �سي.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (19 بت ر خ) التج ر ة ب لشيض ء)
2021،)تحث رقم)770924.                      
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SERVI PRO
بركـة محدودة املسؤولية

بشر ك وحيد
ررسم له   : 100.000 درهم

191 ب رع الفوارات حي ع دل 
الط بق 3، الدار الشيض ء
تفو ت حصص اجتم عية

بت ر خ) عرفي  عقد  وبمقت�سى 
فر ح) السيد  فوت  (2021 11)م رس)
فئة) من  حصة  (1000 الواحد) عشد 
للسيد) يمتلكه   التي  درهم  (100

فضول ابرف الذي قشله .
وقد ص دق الشرك ء)على):

تفو ت الحصص من طرف السيد)
فضول) لف ئدة  الواحد  عشد  فر ح 

ابرف.
تعدي7 الفص7)6)و)7))من الق نو4)

األس �سي للشركة.
رسند التسيير ملدة غير) (: التسيير)
املطلقة) الصالحي ت  مع  محددة 
للمسير الوحيد فضول ابرف املقيم)
ا) عم رة  الخط ب  ابن  عمر  مشروع 

رقم)25)ط بق)4)بطر)1))الشيض ء.
للمحضر,) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
(،2021 م رس) (23 ( بت ر خ) ( ب لشيض ء)

تحت الرقم)771386.
من رج7 التلخيص واالبه ر
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RAMA CONSTRUCTION
  SARL

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير الع دي املنعقد بت ر خ)19)ين ير)

2021)ب لدار الشيض ء.
)تقرر م  يلي):

نق7 املقر االجتم عي))من العنوا4)
القديم)247)ب رع اب  بعيب الدك لي)

حي الفرح الط بق)1،)الدار الشيض ء.
 32 ( رقم) (: الجديد) العنوا4  إلى 
زنقة))روم  حي مرس السلط 4 اق مة)
الدار) األول  الط بق  دوتي  ب فيو4 

الشيض ء.
تحيي4 الق نو4 األس �سي.

كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار) التج ر ة  للمحكمة  الضشط 
الشيض ء)بت ر خ)22)م رس)2021)تحت)

عدد)771191.
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IMMO PROSPECTIVE
SARL

Capital(social : 5.000.000 DH
   املقر االجتم عي : الدار الشيض ء 52 

ب رع الزرقطوني الط بق 2 
RC : 178071

IF : 40159246
السج7 التج ري عدد : 178071
 التعر ف الضر بي : 40159246
تحديد الحصص االجتم عية 

للشر ك املتوفى 
توزيع جديد لررسم ل الشركة

 تعيي4 مدير جديد وتحديد مه مه 
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SARL ( لشركة) الع دي للشرك ء) غير 
بت ر خ) (IMMO PROSPECTIVE
فيه) قرر  والذي  (،2017 بتنبر) (29

خصوص  م  يلي):
االجتم عية) الحصص  تحديد 

للشر ك املتوفى عشد الرزاق بنكيرا4
لررسم ل) جديد  توزيع  تأكيد 

الشركة.
الحصص) هشة  على  املص دقة 

االجتم عية.
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محد) السيد  جديد  مسير  تعيي4 

زكر  ء)بنكيرا4 وتحديد مهم مه.

األس �سي) الق نو4  في  تعديالت 

للشركة.

السلط ت.

رسئلة مختلفة.

الق نوني لدى كت بة) تم اإليداع  (

ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

   2017 اكتوبر) (3 بت ر خ) الشيض ء)

تحت عدد)00645254.
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MOUSSE 2010

ش م م

ررسم له  : 100.000 درهم

47 زنقة رسني إق مة علي محمد 

بوركو4 الشيص ء

الجمعية) مداولة  بمقت�سى 

الع مة الغير الع دية املنعقدة بت ر خ))

الشر ك) قرر  (،2015 27)ربر 7)

الحق) عشد  السيد  مواصلة  الوحيد 

مله مهم ) ( لزرق) لشنى  والسيدة  لزرق 

السيد) وتعيي4  للشركة  كمسيرين 

محمد بوربيد كمسير ث لث للشركة)

غير) وملدة  املطلقة  الصالحي ت  مع 

محدودة).

ملزمة) الشركة  تصشح  وبذلك 

الحق) عشد  للسيد  الفردي  ب لتوقيع 

لزرق رو السيدة لشنى لزرق رو السيد)

محمد بوربيد.)

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  ب-)

ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 

(،2021 م رس) (24 ( بت ر خ) الشيض ء)

تحت رقم)771598.

من رج7 التلخيص واالبه ر
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  STE  DAMANE
 D’QUIPEMENT DES

CREMERIES ET HOTELS
  SOMOTEL 

 بركــة ذات مسؤوليــة محدودة  
ررسم لـهـــــ  : 200.000 درهـــــــم

 مقــره  االجـتمـ عي : 7/5 , زنقة  ك ي 
و زاو ة طر ق اوالد ز  4 

الدار الشيض ء   
تغــير التسمية و  النش ط األس �سي 

للشركة  
تحديث القــ نــو4 األســ �سي

الغيــر) العـ م  الجمــع  بمقتضـى 
الضم 4 لتجهيز) (« ( العـ دي لشـــــــــركــة)
  SOMOTEL ( ( والفن دق) املق هي 
املنعقـد بت ر ـخ)03)م رس)2021))قرر))

ب إلجم ع مش ركو الشركـــة م يــلـــي):)
تغــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــر اســــــم))الشـــــركة مـــــــــــــــن)

املــــق هي) لتجهـــــيز  »الضم 4 
  STE DAMANE« ( والفــــن دق)
 d’QUIPEMENT DES CREMERIES
(- سوموطي7) إلى  ( ( (» (ET HOTELS

.SOMOTEL
للشركة) األس �سي  النـــــش ط  تغــــير 

وتحديده فيم  يلي):)
استيراد،)تصدير،)إنتــ ج،)تســو ق)
و توز ــــع جمــيع السلـــع الغذائيــــة منه )

القهـــوة،)الش ي.)
السلع) جميـع  كدا  و  والشكالطة 
لصنـع) آالت  منه   الغذائيـة  الغــير 

القهوة و آالت الشيع))روتوم تيكية.)
رخرى) استهالكية  مـواد  وكدا 
و) روتوم تيكية  الشيـع  ب آللة  خ صة 
جمـيع قطع الغـي ر املتعلق بهده اآلالت))

و ري نش ط متعلق به ).
3)))من الق نو4) 2)و) )الشــنــد) تغيــير)

األس �سي للشركة).
مالئمـــة الق نـــو4 األس سـي))لشركة:)))

.SOMOTEL(7سوموطي
الص در) (5/96 طشق  للق نو4 رقم)
تم) والذي  (13/02/1997 بت ر خ)
تغيــيره وتـتميمه ب لق نو4 رقم)21/05 
كذا) و  (14/02/2006 في) واملؤرخ 
 2 في) املؤرخ  (24/10 رقم) الق نو4 

يونيو)2011. 

األســ �سي)) النـــظ م  املص دقـــة على 

بــعــد مالئمــته.

لـدى) الق نـوني  االيـداع  تـم 

التج ر ـة) ب ملحكمة  الضشـط  كت بــة 

 20 م رس) (16 ( بت ر ـخ) ب لـدارالشـيضـ ء)

تحــت رقم)770265 .             
)نسخـة قصد النشر واالعال4)

)املســير))))))
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ائتم نية النجد

25)زنقة سو ب الدار الشيض ء

اله تف:)05.22.20.70.55

الف كس):)05.22.20.70.33

STE VAN DAY

ب لدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2021 فبراير) ف تح  بت ر خ  الشيض ء)

(،2021 فبراير) (12 بت ر خ) واملسج7 

الع دي) الغير  الع م  الجمع  قرر 

((»VAN DAY (« لشركة) للمس همي4 

ذات) املسؤولية  محدودة  بركة 

 100.000 ررسم له ) واحد  بر ك 

زنقة) (25 االجتم عي) مقره   درهم،)

سو ب الط بق)IIالدار الشيض ءم يلي):

السيد) من  حصة  (1000 تفو ت)

عين س) السيد  الى  محمد  بك ولو 

سمير.

محمد) بك ولو  السيد  استق لة 

من منصشه كمسير للشركة.)

سمير) عين س  السيد  تسمية 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

زنقة) الشركة من25) تحو 7 مقر 

الشيض ءإلى) الدار  (II الط بق) سو ب 

4)الط بق إزده ر) 4)رقم) عم رة رمينة)

مراكش.

تعدي7 الق نو4 األس �سي للشركة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) بمراكش  التج ر ة 

2021،)تحت رقم)121777.

537 P

شركة شايو سطور
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر ك وحيد
سج7 تج ري رقم):)411721

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
املس همو4) قرر  (،2021 فبراير) (10
ش.ذ.م.م) سطور  ب يو  بركة 
ررسم ل)) ذات  الوحيد  للشر ك 
االجتم عي:) مقره   200.000درهم،)
الرقم)42)زنقة الفرات املع  ر ف الدار)

الشيض ء:
تم تغيير املقر الرئي�سي للشركه من)
العنوا4 الت لي:)الرقم)42)زنقة الفرات)
 5 الرقر) إلى  الدارالشيض ء) املع ر ف 
املع ر ف) الف �سي  عمرا4  ربو  زنقة 

الدارالشيض ء.
:)من) الز  ده في ررس م ل الشركه)

200.000)إلى)500.000.
االيداع) تم  الق نوني:) االيداع 
التج ر ة) ب ملحكمة  الق نوني 
الدارالشيض ء)بت ر خ)17)م رس)2021،))

تحت رقم)770436. 
538 P

فسخ عقد التسيير الحر
االص7 التج ري رقم):))70702

الك ئن :  برقم 102 املسيرة 1 حرف 
س مراكش
   فسخ عقد

الحر) التسيير  عقد  بمقت�سى 
(((،2013 ين ير) (14 بت ر خ) املسج7 
رقم) تحت  املقيد  التج ري  لألص7 

. 70702
بي4 م لكه بوتمنت لحسن الك ئن)
برقم)102)املسيرة)1)حرف س مراكش)
للشط قة) الح م7  جالل  الراوج  و 

.I 574378(الوطنية))رقم
والذي تضمن ضمن بنوده املدة)
ق بلة) غير  واحدة  سنة  في  املحددة 

للتجديد.
تبتدئ من)01)ين ير)2013)و تنتهي)

في)31)دجنبر)2013.
و عليه صرح م لك األص7 التج ري)
املذكور) الحر  التسيير  عقد  بفسخ 

رعاله و انته ء)مدة التسيير الحر.)
539 P
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STE OFFICE CITY
بركة ذات مسؤولية محدودة 

ررسم له : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي : سيدي مؤمن 
رق مة الشدر، الكيلو 12 )طر ق 
السي ر الرب ط) الدار الشيض ء

السج7 التج ري رقم : 339413
ح7 الشركة 

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثن ئي املنعقد بت ر خ ف تح فبراير)
2021،)قرر السيد جم ل صديقي م )

يلي):
ح7 الشركة قش7 األوا4.

ب ملقر) التصفية  مقر  تحديد 
مؤمن)) )سيدي  للشركة) االجتم عي 
)طر ق) (12 الكيلو) الشدر،) رق مة 

السي ر الرب ط)))الدار الشيض ء.
تكليف السيد جم ل صديقي من)
طرف الجمع الع م كمسؤول بعملية)

التصفية إلى غ ية انته ئه .
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة التج ر ة ب لشيض ء)
 16 770278)وذلك بت ر خ) تحت رقم)

م رس)2021.
540 P

  STE  ZINEB ISHAK
S.A.R.L AU 

بركة ذات مسؤولية محدودة  
لشر ك وحيد

ررسم له : 10000.00 درهم.
         املقر االجتم عي : عم رة 5 مح7  

14 ب رع ابن ت بفي4 زاو ة ب رع 
 Lyeutenant ز نب إسح ق، ب رع
D’espinay الس بق   الدار الشيض ء 

 ح7 الشركة
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير) (2 بت ر خ) املنعقد  االستثن ئي 
الرحيم) عشد  السيد  قرر  (،2021

ن ضف م  يلي):)
ح7 الشركة قش7 األوا4.

ب ملقر) التصفية  مقر  تحديد 
عم رة) ب لشيض ء) للشركة  االجتم عي 
ت بفي4) ابن  ب رع  (14 ( مح7) (5
)ب رع) إسح ق) ز نب  ب رع  زاو ة 
الس بق)))) (Lyeutenant D’espinay

الدار الشيض ء).

تكليف السيد عشد الرحيم ن ضف)
كمسؤول) الع م  الجمع  طرف  من 

بعملية التصفية إلى غ ية انته ئه .
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة التج ر ة ب لشيض ء)
 2 بت ر خ) وذلك  ( تحت رقم768173)

م رس)2021. 
541 P

ائتم نية كونفيسكو

)ش م م

لالستش رة الق نونية والجش ئية)

مح سب معتمد من طرف الدولة

اله تف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

 STE GABSANA
SARL D’AU

بركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

الراسم ل :  50.000 درهم
مقره  االجتم عي : زنقة ابن كثير 

السلم ج الط بق االر�سي الشقة 2 
زاو ة سفي 4 عط و الشيض ء 

 السج7 التج ري رقم :  449.071
الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 17 في) املؤرخ  للشركة  االستثن ئي 
بمقره ) واملنعقد  (،2020 ديسمبر)

االجتم عي تقرر م  يلي:)
السيدة) املسيرة  استق لة  قشول 

سن ء)جبري وإبرائه  اإلبراء)الت م.
ح7 الشركة بصفة مسشقة ألوانه .
جبري،) سن ء) السيدة  تعيي4 
ب لشركة،)) ( الوحيدة) الشر كة 
ك فة) ومنحه   للشركة  كمصفية 

الصالحي ت في هدا الصدد.
الشركة) لتصفية  كمقر  تعيي4 
الفردوس) إق مة  (28 األتي) العنوا4 
املجموعة السكنية)25)الط بق األول)

الرقم)4)األلفة الشيض ء).
)))تم اإليداع الق نوني للمحضر ن)
ب لشيض ء) التج ر ة  ب لـمحكمة 
تحت رقم)) ( (،2021 م رس) (22 بت ر خ)

  . 771.167
مقتطف و بي 4)

542 P

ائتم نية كونفيسكو
)ش م م

لالستش رة الق نونية والجش ئية)
مح سب معتمد من طرف الدولة
)))))))اله تف:)55-40-59-22-05
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

 STE SANAGAB
SARL D’AU

بركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

الراسم ل :  50.000 درهم
مقره  االجتم عي : زنقة ابن كثير 

السلم د الط بق االر�سي  املح7 م 1  
زاو ة سفي 4 الطوري الشيض ء -
 السج7 التج ري رقم : 444.845

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 17 في) املؤرخ  للشركة  االستثن ئي 
بمقره ) واملنعقد  (،2020 ديسمبر)

االجتم عي تقرر م  يلي:)
السيدة) املسيرة  استق لة  قشول 

سن ء)جبري وإبرائه  اإلبراء)الت م.
ح7 الشركة بصفة مسشقة ألوانه .
جبري،) سن ء) السيدة  تعيي4 
ب لشركة،)) ( الوحيدة) الشر كة 
ك فة) ومنحه   للشركة  كمصفية 

الصالحي ت في هذا الصدد.
الشركة) لتصفية  كمقر  تعيي4 
الفردوس) إق مة  (28 األتي) العنوا4 
املجموعة السكنية)25)الط بق األول)

الرقم)4)األلفة الشيض ء).
)))تم اإليداع الق نوني للمحضر ن)
ب لشيض ء) التج ر ة  ب لـمحكمة 
رقم)) تحت  (،2021 م رس) (22 بت ر خ)

.771.166
مقتطف و بي 4)

543 P

ائتم نية كونفيسكو ش م م
لالستش رة الق نونية والجش ئية)
مح سب معتمد من طرف الدولة
)))))))اله تف:)55-40-59-22-05
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

STE   SAMICOLOR 
 SARL D’AU

بركة ذات مسؤولية محدودة
بشر ك وحيد

الراسم ل :  100.000 درهم

مقره  االجتم عي : الرقم 44 الزنقة 

10 املجموعة 5 سيدي مومن 

الجديد الشيض ء

))السج7 التج ري)101563

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثن ئي للشركة املؤرخ))في)4)م رس)

االجتم عي) بمقره   واملنعقد  (،2021

تقرر م  يلي:)

الوحيد) املسير  استق لة  قشول 

وإبرائه) ( اصر دي) عشدهللا  السيد 

اإلبراء)الت م.

ح7 الشركة بصفة مسشقة ألوانه .

عشدهللا اصر دي،) ( تعيي4 السيد)

الشر ك الوحيد ب لشركة،))كمصفي)

للشركة ومنحه ك فة الصالحي ت في)

هدا الصدد.
املدكور) االجتم عي  املقر  تعيي4 

اعاله كمقر لتصفية الشركة.

تم اإليداع الق نوني ملحضر الجمع)

ب لشيض ء) التج ر ة  ب لـمحكمة  الع م 

رقم)) تحت  (،2021 م رس) (22 بت ر خ)

.771168
مقتطف و بي 4)

544 P

STE SAGS
ح7 الشركة

املقر الرئي�سي : 13 زنقة رحمد 

املج طي إق مة LES ALPES الط بق 
رقم 8 املع ر ف الدارالشيض ء

الررسم ل : 100000.00 درهم

السج7 التج ري رقم : 397577

 17 بت ربخ) مداوالت  على  بن ءا 

الع م) الجمع  قرر  (2021 فبراير)

 STE SAGS بركة) ح7  اإلستثن ئي 

ش.ت وتصفيته  ودي .

ايت) السيد  تسمية  تمت  وريض  

ب حم د هش م كمصفي مع منح هذا)

األخير جميع الصالحي ت لتوالي املهمة)

املذكورة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ب لدارالشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)00771218.

545 P
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  STE E-TARGET 
SARL  AU

بركة محدودة املسؤولية

 ذات الشر ك الواحد
ررسم له  : 10.000  درهم

املقر االجتم عي : زنقة سومي  إق مة 

بهرزاد 3 الط بق الخ مس رقم 22 

نخلة الدار الشيض ء

RC(N° : 266721

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

ديسمبر) ف تح  بت ر خ  ب لشيض ء)

2020،))قرر الشر ك الواحد لشركة)

بركة) (،E-TARGET  SARL  AU

الشر ك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد م  يلي):

تصفية الشركة.

السيد خ لد) تعيي4  الشرك ء) قرر 

الت زي للقي م ب لتصفية.
زنقة سومي ) (: هو) التصفية  مقر 

الخ مس) الط بق  (3 بهرزاد) إق مة 
رقم)22)نخلة الدار الشيض ء.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

(((،2020 ديسمبر) (22 في) ب لشيض ء)

تحت رقم)32695.

546 P

 STE PROVENTI
SARL  AU

بركة محدودة املسؤولية

 ذات الشر ك الواحد
ررسم له  : 50.000 درهم

املقر االجتم عي : تق طع ب رع روداني 

وب رع مونتي4 الط بق الخ مس رقم 

50 املع ر ف ، الدار الشيض ء.

RC(n° : 343847

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

ب لشيض ء)بت ر خ)9)نونبر)2020،))قرر)

 PROVENTI(الشر ك الواحد لشركة

SARL  A)،)بركة محدودة املسؤولية)

ذات الشر ك الواحد م  يلي):

تصفية الشركة.

الج) السيد  تعيي4  الشرك ء) قرر 

حكيم فيص7))للقي م ب لتصفية.

تق طع ب رع) (: مقر التصفية هو)

الط بق) مونتي4  وب رع  روداني 

الدار) املع ر ف،) (50 رقم) الخ مس 

الشيض ء.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

2020،)تحت) 4)ديسمبر) في) ب لشيض ء)

رقم)30426.

547 P

STE HELIXOMAR

بركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشر ك الوحيد

ررسم له  :100.000 درهم

مقره  اإلجتم عي  : قشيلة روالد ز  4 

السوالم الطر فية دوار غوالي

بربيد

السج7 التج ري:10731

قف7 تصفية للشركة
الع م) الجمع  عقد  بمقت�سى 

االستثن ئي بت ر خ)18)ديسمبر)2020،)

قرر مس هم الشركة م  يلي:

)املص دقة على الحس ب ت النه ئية)

للشركة.)

)الشركة عمر فونوا) )إبراء)مصفي)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

. BE798089(رقم

تصفية) لعملية  النه ئي  والقف7 

الشركة))

التصفية) مقر  تحديد  تم  كم  

بقشيلة روالد ز  4 السوالم الطر فية)

دوار غوالي بربيد.

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 

ااإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

((((،2021 م رس) (18 بت ر خ) ببربيد 

تحت رقم)10731.

548 P

KIK MENAGE
SARL

بركة مصف ة
بررسم ل : 100000 درهم 

مقر التصفية : زنقة 10 إق مة 
الحر ة الط بق 3 الشقة رقم 6 

ب لشيض ء
التسجي7 التج ري :  323169 

 إنه ء التصفية
اإلستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 
 2020 ركتوبر) (25 بت ر خ) املنعقد 

.KIK MENAGE SARL((لشركة
النه ئي) الحس ب  على  املوافقة 

للتصفية الحشية للشركة).
الح7) لعملية  النه ئي  اإلغالق 

الحبي املسشق.
إعف ء)وتبرئة ذمة املصفي.

من) الشركة  تشطيب  طلب 
رقم) ب لشيض ء) التج ري  السج7 

.323169
تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط)
السج7 التج ري للمحكمة التج ر ة)
2021)تحت) 26)م رس) ب لشيض ء)يوم)

رقم)770221.
549 P

ADAM NOUR 
 SARL

بركة مصف ة
بررسم ل : 100000 درهم 

مقر التصفية : زنقة 10 إق مة 
الحر ة الط بق 3 الشقة رقم 6 

ب لشيض ء
التسجي7 التج ري : 271085 

 إنه ء التصفية
اإلستثن ئي) الع م  الجمع  قرر 
 2020 ركتوبر) (28 بت ر خ) املنعقد 

.ADAM NOUR SARL((لشركة
النه ئي) الحس ب  على  املوافقة 

للتصفية الحشية للشركة).
الح7) لعملية  النه ئي  اإلغالق 

الحبي املسشق.
إعف ء)وتبرئة ذمة املصفي.

طلب تشطيب الشركة من السج7)
التج ري ب لشيض ءرقم)271085.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط)
السج7 التج ري للمحكمة التج ر ة)
2021)تحت) 16)م رس) ب لشيض ء)يوم)

رقم)770218.
550 P

STE BLADMADE TRADE
بركة محدودة املسؤولية 
ررسم له  : 100.000 درهم

املقر االجتم عي :61 ، ب رع لالي قوت 
الط بق 2 رقم 69، الدار الشيض ء

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،2021 م رس) (11 بت ر خ) ب لشيض ء)
(،BLadMade Trade برك ء) قرر 

بركة محدودة املسؤولية م  يلي):
تصفية الشركة.

قرر الشرك ء)تعيي4 السيد يوسف)
الكرب وي للقي م ب لتصفية.

ب رع) (،61 (: هو) التصفية  مقر 
الدار) (،69 رقم) (2 لالي قـــــوت الط بق)

الشيض ء.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ( (2021 م رس) (22 في) ب لشيض ء)

عدد)771187.
551 P

STE LAMA MOON CO
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشر ك الوحيد

ررسم له  : 100.000 درهم
مقره  االجتم عي : زنقة 1 حي الهدى 
قر ة الجم عة رقم 166 بن امسيك 

20300 الدارالشيض ء
تصفية الشركة

ب لشيض ء) عرفي  عقد  بموجب 
قرر) (،2021 فبراير) ف تح  بت ر خ 
محدودة) لشركة  الوحيدة  الشر كة 
الواحدة) الشر كة  ذات   املسؤولية 

م  يلي):
تصفية الشركة.

السيد هزال) تعيي4  الشرك ء) قرر 
التعر ف) لشط قة  الح ملة  الحسن 
للقي م) (B525187 رقم) الوطنية 

ب لتصفية.
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حي) (1 زنقة) (: هو) التصفية  مقر 

بن) (166 رقم) الجم عة  قر ة  الهدى 

امسيك)20300)الدارالشيض ء.

بكت بة) الق نوني  االيداع  تم  (

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) (،2021 فبراير) (18 في) ب لشيض ء)

766339،)السج7 التج ري رقم)) رقم)

.278979

552 P

استدراك خطإ وقع ب لجر دة 

الرسمية عدد 5655 بت ر خ

17 م رس 2021 ب العال4 الذي 

يحم7 رقم 342P صفحة 5581

ألف ووركس

بدال من):

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

الحصص) بتفو ت  ترخيص 

نقدا) الشركة  طرف  من  اململوكة 

 1.000.000 درهم إلى) (100.000 من)

قدره) بم   االحتي طي ت  بدمج  درهم 

900.000)درهم.

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

يقرر):

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

الحصص) بتفو ت  ترخيص 

 SMIPAR اململوكة من طرف بركة)

حصة إلى) (400 بم  قدره) (SARL AU

السيد محمد اله دي بم عو.

نقدا) الشركة  ررسم ل  من  الرفع 

 1.000.000 درهم إلى) (100.000 من)

قدره) بم   االحتي طي ت  بدمج  درهم 

900.000)درهم.

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

)الش قي ال تغيير فيه.)

 STE WITHYOU PRIVATE 
 SARL

 تأسيس بركة 
املقر االجتم عي :  الط بق االول رقم 
176 ب رع عالل بن عشد هللا الفقيه 

بن ص لح 
رقم التقييد ب لسج7 التج ري

4617- 
بت ر خ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (01/02/2021
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 
املحدودة تحم7))الخص ئص الت لية):

 STE WITHYOU(:(تسمية الشركة
 PRIVATE SARL

االول) الط بق  (: االجتم عي) املقر 
هللا) عشد  بن  عالل  ب رع  (176 رقم)

الفقيه بن ص لح)
التكو ن) و  التعليم  ( الغرض)

والخدم ت
ررس املــ ل)100.000)درهم

-)السيد ممدوح عشد االله الق طن)
بني سمير خر شكة))س هم))بحصة)340 
الق طن) الحر ري  محمد  -السيد 
ب لفقيه بن ص لح))س هم بحصة)330  
-السيد عشد الغني الزواق الق طن)
ب بي الجعد خر شكة املس هم بحصة)

330
السنة املـ لية:))السنة)))امليالدية

مدة الشركة:))99)سنة)
املسير):)عشد االله ممدوح))الق طن)
الرقم) (13 الزنقة) (02 ب حي النهضة)

16)الفقيه بن ص لح)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
تحت) ( ص لح) بن  الفقيه  االبتدائية 

رقم)45)بت ر خ)01/02/2021.
1 C

املركز الجهوي لالستثم ر

جهة بني مالل)-خنيفرة

ZIYAD STEAM SARL AU
50.000DH

اعال4 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد 

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (03/03/2021
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية: 

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد

 ZIYAD STEAM(:التسمية
غسي7 السي رات) غرض الشركة:)

في املنزل
عنوا4 املقر االجتم عي:)كراج رقم)
392)الحي الجديد م.ش.ف،)خر شكة

مدة الشركة):)99)سنة.
 50.000 (: الشركة) ررسم ل  مشلغ 

درهم)
مقسمة) (: النقدية) الحصص 
درهم) (100 حصة من فئة) (500 إلى)

للحصة موزعة على:))
-)ازريعة حمزة):)50.000)درهم .)

الحصص العينية:)
الشخصية) الشرك ء) اسم ء)

والع ئلية وعن و نهم:
 392 رقم) الس كن  ازريعة حمزة 

الحي الجديد م.ش.ف،)خر شكة
توزيع االنصشة على الشرك ء:)

التسيير) حق  رعطي  (: التسيير)
للسيد ازريعة حمزة مسير ومس هم)

ملدة غير محدودة.
ب) الق نوني  االيداع  تم 

12/03/2021)تحت رقم)6919.
2 C

 ENVIRONMENT HEALTH
AND SAFETY PARTNERS

بركـة محدودة املسؤولية 
ررسم له  10.000  درهم

املقر االجتم عي: 11، تجزئة حص ر، 
سيدي بوز د، جم عة موالي عشد 

هللا، اقليم الجديدة. 
 رقم التقييد في السج7 التج ري:

10525
تأسيس بركـة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ر خ)
بت ر خ) مسج7  (،2014 م يو) (02
تم إعداد الق نو4) (،2014 م يو) ( (06
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية)

ب ملميزات الت لية):
محدودة) بركـة  الشركة:) بك7 

املسؤولية.

(: الشركة) تسمية 
 ENVIRONMENT HEALTH AND

.SAFETY PARTNERS
في) االستش رة  (: الشركة) غـرض 

التدبير.
(،11 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تجزئة حص ر،)سيدي بوز د،)جم عة)

موالي عشد هللا،))اقليم الجديدة.)
املشلغ محدد في) ررسم ل الشركة:)
10.000)درهم مقسم إلى)100)حصة)
100)درهم للحصة) اجتم عية بقيمة)

الواحدة))في اسمي الشر كي4:)
-)السيد نجيب بندحو):)50)حصة)

اجتم عية.
 50 (: السيدة بوبرى بوع بيدي) (-

حصة اجتم عية.
ويسيره ) الشركة  يدير  التسيير:)

السيد نجيب بندحو كمسير وحيد.
اإليداع) تم  الق نوني:) اإليداع 
لدى) الضشط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ر خ)

07)م يو)2014)تحت رقم)15992.
خالصة وبي 4

3 C

 SURF SCHOOL EL 
  HAOUZIA

بركـة محدودة املسؤولية دات 
بر ك وحيد

ررسم ل الشركة: 100.000  درهم
املقر االجتم عي:  16، درب لال رقية 

جياللية، ازمور.
رقم التقييد في السج7 التج ري:

16515 
تفو ت حصص اجتم عية

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،2021 ين ير) (26 بت ر خ) االستثن ئي 
للشركة) الوحيد  الشر ك  قرر 
املذكورة اعاله))السيد محمد اشخور)
للتعر ف) الوطنية  للشط قة  الح م7 

رقم)MA118908)م  يلي:
 200 تفو ت) على  املص دقة  (-
 1000 حصة اجتم عية من مجموع)
لف ئدة) ملكيته  في  اجتم عية  حصة 
 KEIFLIN MARGAUX السيدة)

.LOUISE HILDA
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تغيير الشك7 الق نوني للشركة) ( (-

دات) املسؤولة  محدودة  بركة  من 

محدودة) بركة  الى  وحيد  بر ك 

املسؤولة.

محمد) السيد  على  االبق ء) (-

اشخوركمسير وحيد للشركة.

-)اع دة صي غة الق نو4 االس �سي)

للشركة تشع  لهده التغييرات.

اإليداع) تم  (: الق نوني) االيداع 

لدى) الضشط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة االبتدائية ب لجديدة)))بت ر خ)

17)فبراير)2021)تحت عدد)26036
خالصة وبي 4

4 C

STE INDEL 
املقر االجتم عي : تجزئة العثم نية  

الحي اإلداري  الط بق 3  بني مالل 
رقم التقييد ب لسج7 التج ري

11149 -

تأسيس بركة
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  ( (25/11/2020

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  دات  املحدودة 

تحم7))الخص ئص الت لية):

    STE INDEL((((((((:(تسمية الشركة

املقر االجتم عي):)تجزئة العثم نية))

الحي اإلداري))الط بق)3))بني مالل)

بيع التجهيزات وااللواح) (: الغرض)

الشمسية)-)االبغ ل الع مة والشن ء)–)

صنع))املنقوالت املعدنية))

ررس املــ ل)100.000)درهم

مقسم إلى)1000)حصة اجتم عية)

قيمته ))100)درهم.

السنة املـ لية:)السنة امليالدية

مدة الشركة:))99)سنة)

املسير و الشر ك الوحيد):)بغروس)

محمد)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

   286 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بت ر خ)11/03/2021

5 C

BORD FOOD
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ))بأسفي))
BORD FOOD(قد تم تأسيس بركة

بركة ذات مسؤولية محدودة
والتي تحم7 الخص ئص الت لية):)

ذات) بركة  (: الق نونية) الصفة 
مسؤولية محدودة))

الهدف االجتم عي):
-)مطعم و بيع املؤكوالت.

100.000درهم)) (: امل ل) ررس 
مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 
درهم للحصة ا لواحدة املودعة من)

طرف
 50.000 بوبعيب) حيحي  السيد 

درهم.
 50.000 بنعي�سى) زوهير  السيد 

درهم.
التسيير):)السيد حيحي بوبعيب

مدة):)99)سنة)
 01 من) تبتدئ  (: امل لية) السنة 

ين يرالى غ ية)31)دجنبر من ك7 سنة)
زنقة) (2 رقم) (: االجتم عي) املقر 

كرات�سي حي املستشفى اسفي
القيد ب لسج7 التج ري تم بت ر خ))

27/02/2019تحت الرقم)9593
مقتطف للنشر واإلبه ر

6 C

STE FIDUKARS SARL

STE BAB NAALI TRAVAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE(MAROC

 STE BAB NAALI TRAVAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار اف زى 
اكنيو4 تنغير - 45800 تنغير املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 فبراير) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BAB NAALI TRAVAUX
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء.
عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار اف زى)
اكنيو4 تنغير)-)45800)تنغير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد ابراهيم سرح 4)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: سرح 4) ابراهيم  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ابراهيم سرح 4 عنوانه)ا))
تنغير) (45800 ( اكنيو4) اف زى  دوار 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم سرح 4 عنوانه)ا))
تنغير) (45800 ( اكنيو4) اف زى  دوار 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بت ر خ) ( بتنغير) االبتدائية 

2020)تحت رقم)167.
1I

GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

مجموعة البهجة النخيل
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

GROUPE EL BAHJA PALMERAIE
 CIRCUIT DE LA PALMERAIE

 MARRAKECH ( BP 7145
 SIDI(ABBAD 2 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
مجموعة الشهجة النخي7 بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ممر 

النخي7 ) الصندوق البريد 

7145 سيدي عش د 2  - 40000 

.MARRAKECH MAROC
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.19219

الع م) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) (05 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2020

درهم«) (10.000.000« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم«) (40.000.000« من) ري 

طر ق) عن  درهم«) (50.000.000«

الشركة) ديو4  مع  مق صة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (03 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)1317.

2I

NOVATIS

NOVATIS
بركة املس همة
تفو ت حصص

NOVATIS

 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka

 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC

NOVATIS بركة املس همة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي »ب رع إبن 

املعتز إق مة جو و 2 الط بق 2 الشقة 

1 الرقم 2 بلفيدير  - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.341279

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (06 في) املؤرخ 

املص دقة على):

بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من رص7) (12.000

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (239.963

سهي7 بداع بت ر خ)06)ين ير)2021.
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بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من رص7) (12.000

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (239.963

ين ير) (06 بداع بت ر خ) ( عشد الرحم 4)

.2021

بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من رص7) (12.000

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (239.963

ربرف))بداع بت ر خ)06)ين ير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 28 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)763017.

3I

NOVATIS

NOVATIS
بركة املس همة
تفو ت حصص

NOVATIS

 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka

 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC

NOVATIS بركة املس همة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي »ب رع إبن 

املعتز إق مة جو و 2 الط بق 2 الشقة 

1 الرقم 2 بلفيدير الدار الشيض ء - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.341279

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (06 في) املؤرخ 

املص دقة على):

بداع) ( علي) )ة)) السيد) تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (3.000

)ة))) السيد) ( لف ئدة) حصة  (18.000

ين ير) (06 بت ر خ) الهيتمي  برافة 

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 28 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)763018.

4I

EDU COURS PRIVE SARL

EDU COURS PRIVE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

EDU COURS PRIVE SARL
 23RUE CARNOT IMMB AL ORS

 5ème(Etg(appt  N°6 ، 90000،
TANGER MAROC

EDU COURS PRIVE SARL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 74 ب رع 
االم م مسلم - 90000 طنجة  

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.92617

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (29 في) املؤرخ 

املص دقة على):
ارقراقي) سليم  )ة)) السيد) تفو ت 
285)حصة اجتم عية من رص7)300 
عثم 4)) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

السعيدي بت ر خ)29)ين ير)2021.
ارقراقي) سليم  )ة)) السيد) تفو ت 
 300 حصة اجتم عية من رص7) (15
س مية)) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

دبو4 بت ر خ)29)ين ير)2021.
يوسف) )ة)) السيد) تفو ت 
حصة اجتم عية من) (300 اليمالحي)
)ة)) السيد) ( 300)حصة لف ئدة) رص7)

س مية))دبو4 بت ر خ)29)ين ير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239580.
5I

Norsudex

NORSUDEX
بركة املس همة
تفو ت حصص

Norsudex
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

NORSUDEX بركة املس همة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي »ب رع إبن 
املعتز إق مة جو و 2 الط بق 2 الشقة 
1 الرقم 2 بلفيدير الدار الشيض ء - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.410953

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (06 في) املؤرخ 

املص دقة على):
بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (5.508
)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (104.578

سهي7 بداع بت ر خ)06)ين ير)2021.
بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (5.508
)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (104.578
ين ير) (06 بداع بت ر خ) ( عشد الرحم 4)

.2021
بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (5.508
)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (104.578

ربرف))بداع بت ر خ)06)ين ير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 28 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)763019.
6I

EDU COURS PRIVE SARL

EDU COURS PRIVE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

EDU COURS PRIVE SARL
 23RUE CARNOT IMMB AL ORS

 5ème(Etg(appt  N°6 ، 90000،
TANGER MAROC

EDU COURS PRIVE SARL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الرك يـــع 
3 رقم H67 -  90020 طنجة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.92617
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)29)ين ير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 H67 -  90020 رقم) (3 »حي الرك يـــع)

ب رع االم م) (74« إلى) طنجة املغرب«)

مسلم)-)90000)طنجة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239580.

7I

Jeesr Industries

JEESR INDUSTRIES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

Jeesr Industries

 Lot(Al(Baraka – Rue(Al

 Wattasiyine – zone(Industrielle

، 26202، Berrechid(MAROC

JEESR INDUSTRIES بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي »ب رع إبن 

املعتز إق مة جو و 2  الدار الشيض ء - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.762946

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (06 في) املؤرخ 

املص دقة على):

بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من رص7) (26.668

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (505.357

سهي7 بداع بت ر خ)06)ين ير)2021.

بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من رص7) (26.668

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (505.357

ين ير) (06 بداع بت ر خ) ( عشد الرحم 4)

.2021

بداع) ( )ة))عشد هللا) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من رص7) (26.668

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (505.357

ربرف))بداع بت ر خ)06)ين ير)2021.

 تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

 التج ر ة ب لدار الشيض ء))بت ر خ)06

 ين ير)2021)تحت رقم)28/01/2021

8I
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة نيديرالند كار
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
بركة نيديرالند ك ر بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حومة 
السوق العروي الن ظور - 62000 

الن ظور املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.17677

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 دجنبر) (07 في) املؤرخ 

املص دقة على):
الدين) صالح  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (1.000 امليري)
السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000 رص7)
)ة))الحسن بقرو4 بت ر خ)07)دجنبر)

.2020
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 24 بت ر خ) ( ب لن ضور) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)3821.

9I

PRIKAL

PRIKAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

PRIKAL
 LOT 688 Zone(industrielle

 SAPINO, NOUACER ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PRIKAL بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي س بينو 
الرقم 688 النواصر  - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.357611

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 نونبر) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))عشد الرحيم))بن)

حصة اجتم عية) (350 ( بن 4) املليح-)

من رص7)1.250)حصة لف ئدة))السيد)

 10 بت ر خ) ( بن 4) )ة))ع دل بن املليح-)

نونبر)2020.

تفو ت السيد))ة)))عشد الرحيم))بن)

حصة اجتم عية) (900 ( بن 4) املليح-)

من رص7)1.250)حصة لف ئدة))السيد)
 10 بت ر خ) ( بن 4) )ة))ربيد بن املليح-)

نونبر)2020.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)757076.

10I

CONSEILS EVERNAGE

 NAWAHEK AL MAAREFAH
PRIVE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 NAWAHEK AL MAAREFAH

PRIVE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

از كي رقم 345 مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

111909

 04 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 NAWAHEK AL MAAREFAH

.PRIVE

دعم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الج معة واملدرسة.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 40000 (- مراكش) (345 رقم) از كي 

مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (500 ( (: وب ه ) السيد عمر 

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: ( السوارت) ايمن  محمد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 100 500)بقيمة) (: .السيد عمر وب ه )

درهم.

(: السوارت) ايمن  محمد  السيد 

500)بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عمر وب ه  عنوانه)ا))تجزئة)

 40000 مراكش) (345 رقم) از كي 

مراكش املغرب.

السوارت) ايمن  محمد  السيد 

عنوانه)ا))املسيرة)1)اق مة امينة)275 

بقة)7 40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر وب ه  عنوانه)ا))تجزئة)

 40000 مراكش) (345 رقم) از كي 

مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بمراكش))بت ر خ)-)تحت رقم).

11I

COMPTE A JOUR

DAWAJEN AFSOU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

DAWAJEN AFSOU  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

توبق ل  رقم 40 العروي  - 62000 
الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
21633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. DAWAJEN AFSOU
غرض الشركة بإيج ز):)بيع وتربية)

الدواجن.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 62000 (- ( العروي) (40 رقم) ( توبق ل)

الن ظور املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ق سمي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ق سمي  محمد  السيد 
 62000 العروي) ( املسيرة) ب رع  (40

الن ظور املغرب.
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ق سمي  محمد  السيد 

 62000 العروي) ( املسيرة) ب رع  (40

الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)01)م رس)

2021)تحت رقم)451.

12I

FIDUGRA

 ID-RACHID TRANS

S.A.R.L.AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUGRA

ب رع محمد الخ مس عم رة امن ر 
رقم 24 الط بق الث لث انزك 4 ، 

86150، اك دير املغرب

 ID-RACHID TRANS S.A.R.L.AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي ربدي 

ب رع 1505 الط بق االر�سي رقم 43 

الدبيرة - 86360 انزك 4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

22571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ID- (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.RACHID TRANS S.A.R.L.AU

نق7) ((1 (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.

2))نق7 االمتعة الغير املصحوبة..

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي ربدي)

 43 الط بق االر�سي رقم) (1505 ب رع)

الدبيرة)-)86360)انزك 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( السيد ربيد ادوا نز د)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ادوانز د  ربيد  السيد 

 43 رقم) (1505 زنقة) ربدي  حي 

الدبيرة)86360)انزك 4 املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ادوانز د  ربيد  السيد 

 43 رقم) (1505 زنقة) ربدي  حي 

انزك 4)) (86360 ( انزك 4) الدبيرة 

املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)434.

13I

BAKALI COMPTA SARL

 MULTI-SERVICES KYALA

SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BAKALI COMPTA SARL

ب رع الدار الشيض ء اق مة فرح رقم 

28 تطوا4 تطوا4، 93000، تطوا4 

املغرب

 MULTI-SERVICES KYALA SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 43 ب رع 

عمر ابن عشد العز ز الط بق 2، بقة 

رقم 06 املضيق. املضيق 93200 

املضيق املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MULTI-SERVICES KYALA SARL

غرض الشركة بإيج ز):))*)االبغ ل)

املختلفة رو ربغ ل الشن ء..

43)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

عمر ابن عشد العز ز الط بق)2،)بقة)
 93200 املضيق) املضيق.) (06 رقم)

املضيق املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 50 ( (: كي لة) املنعم  عشد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 50 ( (: االزه ري) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عشد املنعم كي لة عنوانه)ا))
4)رقم) ب رع سيدي عشد هللا الفخ ر)

تطوا4) (93000 تطوا4) كو لمة  (14

املغرب.

السيدة بشرى االزه ري عنوانه)ا))
4)رقم) ب رع سيدي عشد هللا الفخ ر)

تطوا4) (93000 تطوا4) كو لمة  (14

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد املنعم كي لة عنوانه)ا))
4)رقم) ب رع سيدي عشد هللا الفخ ر)

تطوا4) (93000 تطوا4) كو لمة  (14

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0459.

14I

KHM CONSULTING

MOUAJIH CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  ب عمرا4 املمر ب 

الط بق االول  الرقم 106 تق طع 

ب رع محمد الخ مس و املق ومة ، 

20050، الدار الشيض ء املغرب

MOUAJIH CAR  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

الدارالشيض ءـ 83 زنقة اك دير - 

20220 الدارالشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.136489

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):

الصمد) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (800 برزوق)

رص7)8.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))

نبيلة مواجه بت ر خ)08)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768982.

15I

FIDUGRA

 TEMARISS CONSULTING

S.A.R.L.AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUGRA

ب رع محمد الخ مس عم رة امن ر 
رقم 24 الط بق الث لث انزك 4 ، 

86150، اك دير املغرب
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 TEMARISS CONSULTING

S.A.R.L.AU بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الق �سي عي ض عم رة ي سمي4  ب1 

الط بق الس بع الرقم 43  - 80000 

اك دير  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46407

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (27

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 TEMARISS CONSULTING

.S.A.R.L.AU

غرض الشركة بإيج ز):)1))االرب د)

و التكو ن.)

2))املرافقة و املس عدة االدار ة.)

3))الوك لة و الوس طة.
حلول) ضم 4  و  4)تطو ر 

معلوم تية..

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

)ب1  الق �سي عي ض عم رة ي سمي4)

 80000  -   43 الط بق الس بع الرقم)

اك دير))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( السيدة الشر بي ف طمة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة الشر بي ف طمة))عنوانه)ا))
24)زنقة)113)الجرف)86350)انزك 4))

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الشر بي ف طمة))عنوانه)ا))
24)زنقة)113)الجرف))86350)انزك 4))

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (02 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98535.

16I

CONSEILS EVERNAGE

 SOCIETE MAROCAINE
 DE RECYCLAGE

 BIOTECHNOLOGIE
ENSEIGNE SMABIL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 SOCIETE MAROCAINE
 DE RECYCLAGE

 BIOTECHNOLOGIE ENSEIGNE
SMABIL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

جوهرة الط بق الت ني بقة رقم 17 
ب رع عالل الف �سي مراكش 40000 

مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

111579
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIETE MAROCAINE DE
 RECYCLAGE BIOTECHNOLOGIE

.ENSEIGNE SMABIL

صن عة) ( (: غرض الشركة بإيج ز)

الزبدة ومشتق ت الحليب).

اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 17 جوهرة الط بق الت ني بقة رقم)

 40000 ب رع عالل الف �سي مراكش)

مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 850 ( (: كم ل) الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد النبي عشد اللوي):))150 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 850 (: كم ل) الدين  نور  السيد 

بقيمة)100)درهم.

السيد عشد النبي عشد اللوي):)150 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد نور الدين كم ل عنوانه)ا))

ح م زنقة القرو ي4 رقم)10)امربيش))

40000)مراكش املغرب.

اللوي) عشد  النبي  عشد  السيد 

حي الشرطة ب رع غ ندي) عنوانه)ا))

درج)17)رقم)7)الدار الشيض ء))20000 

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اللوي) عشد  النبي  عشد  السيد 

حي الشرطة ب رع غ ندي) عنوانه)ا))

درج)17)رقم)7)الدار الشيض ء))20000 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بمراكش))بت ر خ)-)تحت رقم)

.-

17I

Global Infobel

STE TRANSARIO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

Global Infobel

 N°95 3 émé(étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE TRANSARIO  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 

10 قس ر ة بوط ليبي ايت ملول ايت 

ملول 8000 ايت ملول املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

22139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. TRANSARIO

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع))لحس ب الغير.

عنوا4 املقر االجتم عي):)مح7 رقم)

10)قس ر ة بوط ليبي ايت ملول ايت)

ملول)8000)ايت ملول املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( ( السيد السحمي رفيق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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))عنوانه)ا)) السيد السحمي رفيق)

تجزئة اكدال ايت) (37 رقم) (01 بلوك)

ملول))8000)ايت ملول املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

))عنوانه)ا)) السيد السحمي رفيق)

تجزئة اكدال ايت) (37 رقم) (01 بلوك)

ملول))8000)ايت ملول املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (15 بت ر خ) ( ب نزك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)102.

18I

KHM CONSULTING

MOUAJIH CAR

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  ب عمرا4 املمر ب 

الط بق االول  الرقم 106 تق طع 

ب رع محمد الخ مس و املق ومة ، 

20050، الدار الشيض ء املغرب

MOUAJIH CAR بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا4 مقره  االجتم عي 

الدارالشيض ءـ 83 زنقة اك دير - 

20220 الدارالشيض ء .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.136489

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)08)فبراير)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»بركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك)

الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768982.

19I

CABINET BOUZIDI

DIMA BOIS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

توسيع نش ط الشركة)

CABINET BOUZIDI

عند مكتب الشوز دي ص.ب 125 

الن ظور ، 62000، الن ظور املغرب

DIMA BOIS بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي سكتور 3 

حي عر ظ - 62000 الن ظور املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.18643

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (24 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

نق7 الشض ئع للغير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)02)م رس)

2021)تحت رقم)475.

20I

DISTRIBUTION DINA SARL AU

 DISTRIBUTION DINA SARL

AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

DISTRIBUTION DINA SARL AU

رقم 33 زنقة عشدالكر م الخط بي ، 

إق مة املن ر ، 30000، ف س املغرب

 DISTRIBUTION DINA SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 

170 الط بق السفلي بقة رقم 2 

ب رع ليلي س حي الوف ء - 28810 

املحمدية  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

25975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2020 يوليوز) (22

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DISTRIBUTION DINA SARL AU

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع)-)توزيع الشض ئع)-)تج رة)..

عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)170 

ب رع) (2 رقم) بقة  السفلي  الط بق 

ليلي س حي الوف ء)-)28810)املحمدية))

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( مراقب) جواد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 E السيد جواد مراقب عنوانه)ا))

ر  ض ز تو4 مقطع ب-) ( (7 77)بقة)

الط بق)3 50050)مكن س))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 E ( السيد جواد مراقب عنوانه)ا))

ر  ض ز تو4 مقطع ب-) ( (7 77)بقة)

الط بق)3 50050)مكن س))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

بتنبر)2020)تحت رقم)995.

21I

CABINET BOUZIDI

COTRABEN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الشوز دي ص.ب 125 
الن ظور ، 62000، الن ظور املغرب

COTRABEN بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 42/36 
زنقة 37 عري بيخ   - 62000 ن ظور 

املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.9871

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 م رس) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»900.000)درهم«)ري من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
إدم ج احتي طي رو ررب ح رو) ( (: طر ق)

عالوات إصدار في ررس امل ل.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)04)م رس)

2021)تحت رقم)491.

22I

موروكو كومشتونس اك ونت

ELADO DISTRIBUTION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

موروكو كومشتونس اك ونت
بقة 17 الط بق 4 برج من رة 2 

مدخ7 ا ب رع عشد الكر م الخط بي 
، 40000، مراكش املغرب

ELADO DISTRIBUTION  بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 
الكر م الخط بي برج املن رة مركز 
األعم ل 2 مدخ7 ر بقة الط بق 
الرابع رقم 17  - 40000 مراكش 

املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112031

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (25

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. ELADO DISTRIBUTION

ب ئع) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اآليس كر م

-)مستش ر.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

عشد الكر م الخط بي برج املن رة مركز)

الط بق) بقة  ر  مدخ7  (2 األعم ل)

مراكش) (40000  -   17 رقم) الرابع 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: فر ز نت) فرانك  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد فرانك فر ز نت عنوانه)ا))

17)ب رع موليير)69006)ليو4 فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فرانك فر ز نت عنوانه)ا))

17)ب رع موليير)69006)ليو4 فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121293.

23I

STE DAY FINANCE

AGRI TAJA SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE DAY FINANCE

س حة الحر ة الرقم 13 الط بق 

الث ني الفقيه بن ص لح ، 23200، 

الفقيه بن ص لح املغرب

AGRI TAJA SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة بدر 

الرقم 19 الفقيه بن ص لح - 23200 

الفقيه بن ص لح املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

4651

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.TAJA SARL AU

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)

فالحية).

عنوا4 املقر االجتم عي):)تجزئة بدر)

الرقم)19)الفقيه بن ص لح)-)23200 

الفقيه بن ص لح املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بنداود) جعفر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بنداود  جعفر  السيد 
سوق) عي�سى  سيدي  النك ر  دوار 
سوق) (23200 ( النمة) روالد  السبت 

السبت))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنداود  جعفر  السيد 
سوق) عي�سى  سيدي  النك ر  دوار 
سوق) (23200 ( النمة) روالد  السبت 

السبت املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) ( االبتدائية ب لفقيه بن ص لح)
02)م رس)2021)تحت رقم)78/2021.

24I

CABINET BOUZIDI

ZAKOUMED
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الشوز دي ص.ب 125 
الن ظور ، 62000، الن ظور املغرب

ZAKOUMED بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املط ر 
ممر حسن الث ني العروي - 62000 

ن ظور املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ZAKOUMED
غرض الشركة بإيج ز):)تج رة

بيع مواد الشن ء.
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي املط ر)
 62000 (- ممر حسن الث ني العروي)

ن ظور املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

500)حصة) ( (: السيد زكوم محمد)
بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد زكوم إلي س)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا))) محمد  زكوم  السيد 
مركز بودين ر تيمسم 4)62000)ن ظور)

املغرب.
عنوانه)ا))) إلي س  زكوم  السيد 
مركز بودين ر تيمسم 4)62000)ن ظور)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) إلي س  زكوم  السيد 
مركز بودين ر تيمسم 4)62000)ن ظور)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)23)فبراير)

2021)تحت رقم)418.
25I

CABINET BOUZIDI

MEDINE TOURS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الشوز دي ص.ب 125 
الن ظور ، 62000، الن ظور املغرب
MEDINE TOURS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس عم رة ق ي�سي ط بق 
الث لت رقم 4 - 60000 وجدة 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.34499

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)14)ين ير)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
عم رة) الخ مس  محمد  »ب رع  من)



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7206

ق ي�سي ط بق الث لت رقم)4 - 60000 
إلى)»ملتقى بحر ابيظ) وجدة املغرب«)
املتوسط و زنقة االرك 4 حي لعرا�سي))

- 62000)ن ظور))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)651.
26I

FLASH ECONOMIE

BELHAJ COMMERCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BELHAJ COMMERCE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 
الحسني رقم 1206 - 73000  

الداخلة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17455
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BELHAJ COMMERCE
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيج ز)
بيع) (، الصن عية) واللوازم  املعدات 

معدات تقطيع املالبس
-))تركيب وصي نة وتدر ب)

-)معدات الكي)،)الختم الحراري)،)
النق7)،)التعشئة

وبيع) املغط ة  االزرار  تصنيع  (-
اكسسوارات املالبس

ع مة) معدات  )املعدات):) (-
)مالبس))،)م كين ت خي طة صن عية)

،)معدات خي طة

املنسوج ت) قص  معدات  (-
الجلدية:) واملنتج ت  واألحذية  والكي 

املعدات وقطع الغي ر
وملحق ت املالبس.

-)معدات تشغي7 صغيرة للفن دق)
واملط عم..

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
  73000  -  1206 رقم) الحسني 

الداخلة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: ب لح ج) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (500 ( (: السيد عمر كز ب)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ب لح ج  محمد  السيد 
  73000   4558 رقم) الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.
حي) عنوانه)ا)) كز ب  عمر  السيد 
الداخلة) ( (73000 4558 الوك لة رقم)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ب لح ج  محمد  السيد 
 73000   4558 رقم) الوحدة  حي 

الداخلة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)2872021.
27I

Global Infobel

STE KHALIFA METALIQUE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

Global Infobel
 N°95 3 émé(étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc
 STE KHALIFA METALIQUE

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم  
16 اق مة 9 تجزئة الوردة دبيرة 

 Agadir 8000 الجيه دية  ايت ملول
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
22523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KHALIFA METALIQUE
رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)املعدنية.
رقم)) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
دبيرة) الوردة  تجزئة  (9 اق مة) (16
 Agadir  8000 ايت ملول) ( الجيه دية)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( السيد نوردين خليفة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( السيد نوردين خليفة)
8000)بتوكة ايت) بتوكة ايت ب ه )

ب ه  املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد نوردين خليفة)
8000)بتوكة ايت) بتوكة ايت ب ه )

ب ه  املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)467.

28I

ICE FOUR SARL

ICE FOUR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 ICE FOUR   بركة ذات مسؤولية
SARL

تجزئة س ني  الوق ية ب 239 طنجة 
9060

ICE FOUR بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
س ني  الوق ية ب 239 طنجة 9060 

املغرب 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

113979
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية):)))))
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ICE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FOUR
غرض الشركة بإيج ز)):))مط عم

تجزئة) ( (: ( عنوا4 املقر االجتم عي)
س ني  الوق ية ب)239)طنجة)9060

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي

500)حصة) ( (: السيد ع مر اليوبي)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: السيد عزالعرب مراك�سي) (
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):))))

السيد ع مر اليوبي و عنوانه بقة)
 5 مرج 4) اليسر  عم رة  (5 ط بق) (5

مكن س)50020
السيد عزالعرب مراك�سي و عنوانه)
طنجة) (14 رقم) (13 حي م ر ش7 بلوك)

60020
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:))

السيد ع مر اليوبي و عنوانه بقة)

 5 مرج 4) اليسر  عم رة  (5 ط بق) (5

مكن س)50020

السيد عزالعرب مراك�سي و عنوانه)

طنجة) (14 رقم) (13 حي م ر ش7 بلوك)

60020

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) بطنجة  التج ر ة 

2021)تحت رقم)2334.

29I

EMBEE CONSULTING

AL HAMAMA IMPERNTA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

EMBEE CONSULTING

 AV(CHAKIB(ARSALANE(N° 67

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

maroc

AL HAMAMA IMPERNTA بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي ب رع 

رمز  4 إق مة الشديع رقم 50 تطوا4 

ب رع رمز  4 إق مة الشديع رقم 50 

تطوا4 93000 تطوا4 املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.9073

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (12 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

معدات) و  مستلزم ت  بيع 

الكمشيوتر.

االس �سي) الق نو4  اعتم د  مع 

املحي4 بن ء)على التغييرات التي طررت)

للشركة..

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (03 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)715.

30I

SOCIETE SEJD SARL

 STE SKIN MEDICO BEAUTY

SARL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SOCIETE SEJD SARL

 RES SOUFIANE RUE HASSAN

 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

 STE SKIN MEDICO BEAUTY

SARL بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

 APPT وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 N 12 ENTRE(SOL(RES(SAFIR

 TANGER - 90000 TANGER

MAROC

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114043

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SKIN MEDICO BEAUTY SARL

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

 EXPLOITATION D UN CENTRE

.DE BEAUTE ET D ESTHETIQUE

 APPT (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 N 12 ENTRE SOL RES SAFIR

 TANGER - 90000 TANGER

.MAROC

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الكر م) عشد  نج ة  السيدة 

الش دلي) الحسن  ب رع  عنوانه)ا))

ش295  (2 بلوك ف ط) إق مة اللق ء)

طنجة)90000)طنجة))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكر م) عشد  نج ة  السيدة 

الش دلي) الحسن  ب رع  عنوانه)ا))

ش295  (2 بلوك ف ط) إق مة اللق ء)

طنجة)90000)طنجة))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240237.

31I

ECOCOMPTA

HMBT MAROC
إعال4 متعدد القرارات

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

HMBT MAROC »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 16 فرج 

الط بق األول سيدي معروف - 

20520 الدارالشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.306351

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

تم اتخ ذ) (2021 ين ير) (27 املؤرخ في)

القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
م يلي:)تصحيح الشند)11)من الق نو4)

االس �سي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:))

تحيي4 الق نو4 االس �سي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 
غير) رو  األعض ء) املسيرو4  م يلي:)

رعض ء)يعينو4 ملدة غير محددة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769235.

32I

مكتب املتني للمح سشة و التدبير

AYAD TEXTILE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مكتب املتني للمح سشة و التدبير
س حة نف را 3 اق مة س 4 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

AYAD TEXTILE  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

موالي يوسف, إق مة ب هي ,املح7 
رقم 1 - . طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
113821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AYAD (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

. TEXTILE
القي م) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
املحلية) التج رة  عملي ت  بجميع 
رنواع) لجميع  وتصدير  واستيراد 
لالستخدام) واملفروب ت  األث ث 
املواد) جميع  وكذلك  واملنهي،) املنزلي 
والسلع) واملنتج ت  والشض ئع  الخ م 

واملواد الغذائية بك7 رنواعه .
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األبك ل) من  بك7  بأي  املت جرة 

ب لتجزئة) رو  ب لجملة  ك نت  سواء)

للمنتج ت واألبي ء)املذكورة رعاله.

في) والسمسرة  والعمولة  التمثي7 

مج ل املنتج ت املذكورة رعاله،

االنشطة) جميع  رعم،) وبشك7 

الصن عية والتج ر ة وامل لية واملدنية)

بشك7) تتعلق  قد  التي  والعق ر ة 

مش بر رو غير مش بر ب ألنشطة املش ر)

إليه  رعاله رو بأي نش ط مم ث7 رو ذا)

تطو ر) يعزز  ر4  املحتم7  من  صلة 

الشركة.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

موالي يوسف,)إق مة ب هي ,املح7 رقم)

1)-).)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 400.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

األخضر) الواحد  عشد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (4.000   :

للحصة).)

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

لخضر) الواحد  عشد  السيد 

بيتش) م ر ن   مجمع  (26 عنوانه)ا))

الط بق الث لث بقة رقم)13).)املضيق)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لخضر) الواحد  عشد  السيد 

بيتش) م ر ن   مجمع  (26 عنوانه)ا))

الط بق الث لث بقة رقم)13).)املضيق)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240033.

33I

CABINET CBA SARL

GREEN HECTARES

إعال4 متعدد القرارات

CABINET CBA SARL

27 زنقة ب بوم، ط بق 3، ب رع 

محمد الخ مس ، 20250، الدار 

الشيض ء املغرب

GREEN HECTARES  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: زنقة 

رحمد املج طي، إق مة األلب ، 

الط بق 1 الرقم 8  املع ر ف الدار 

الشيض ء   20330 الدار الشيض ء 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.437011

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)19)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

السيد) تفو ت  (: حصص) تفو ت 

الذهبي عشد العز ز الح م7 للشط قة)

 50 ل) (BJ86070 الرقم) الوطنية 

حصة للسيد بوعشيد ك سمي الح م7)

QA30664(للشط قة الوطنية رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 

مسؤولية) ذات  بركة  من  :تحو 7 

مسؤولية) دات  بركة  الى  محدودة 

محدودة بشر ك واحد.

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

إستق لة و تعي4 مسير جديد):)إستق لة)

العز زالذهبي) عشد  السيد  املسير 

الرقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

الجديد) املسير  تعيي4  و  (BJ86070

الح م7) ك سمي  بوعشيد  السيد 

 QA30664(للشط قة الوطنية رقم

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

إض فة الحصص اإلجتم عية السيد)

الذهبي عشد العز ز الح م7 للشط قة)

ملجموع) (BJ86070 الرقم) الوطنية 

بوعشيد) للسيد  اإلجتم عية  حصص 

ك سمي الح م7 للشط قة الوطنية رقم)

 QA30664

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:))))

الح م7) ك سمي  بوعشيد  السيد 

 QA30664 رقم) الوطنية  للشط قة 

 100 املس هم الوحيد في الشركة ب)

حصة

بند رقم)12:)الذي ينص على م يلي:)))

تعيي4 السيد بوعشيد ك سمي الح م7)

 QA30664 رقم) الوطنية  للشط قة 

كمسير و مسؤول وحيد عن التوقيع)

ب سم الشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)763528.

34I

MOHAMED BENNIS

نورد بان
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

نورد ب 4  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الجيش امللكي - زنقة 15 - درب 31 - 

93000 تطوا4 املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.19017

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 ين ير) (25 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحشيب العلمي كمسير وحيد

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0423.

35I

CABINET CBA SARL

UOMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة ب بوم، ط بق 3، ب رع 

محمد الخ مس ، 20250، الدار 

الشيض ء املغرب

UOMO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 11 ملتقى 

زنقة بوفروي و زنقة دو داكير 

بوركو4 - 20040 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.417579

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تقرر ح7) 31)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

 100.000 ررسم له ) مشلغ  ( (UOMO

 11 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  

ملتقى زنقة بوفروي و زنقة دو داكير)

الشيض ء) الدار  (20040 (- بوركو4)

:)عدم وجود نش ط) املغرب نتيجة ل)

تج ري..

11)زاو ة) و حدد مقر التصفية ب)
زنقة بيفروي و زنقة دو داكير بوركو4)

- 20040)الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) السق ط  ( عمر) السيد)ة))

املكودي) عشد هللا  زنقة  (6 عنوانه)ا))

الدار) ( (20013 الشيض ء) الدار  رنف  

الشيض ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)766318.

36I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة نقل تكساكو 02 ش.م.م
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
بركة نق7 تكس كو 02 ش.م.م 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي اصش ن  
زنقة 79 رقم 04 الن ظور - 62000 

الن ظور املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

0000
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

نق7 تكس كو)02)ش.م.م.
نق7) (* (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي اصش ن )
 62000 (- الن ظور) (04 رقم) (79 زنقة)

الن ظور املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
((: الحفيظ) عشد  دوعالل  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيد دوعالل سفي 4):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

الحفيظ) عشد  دوعالل  السيد 
حي اوالد بوطيب الن ظور) عنوانه)ا))

62000)الن ظور املغرب.
السيد دوعالل سفي 4 عنوانه)ا))
 62000 الن ظور) بوطيب  اوالد  حي 

الن ظور املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ) عشد  دوعالل  السيد 
حي اوالد بوطيب الن ظور) عنوانه)ا))

62000)الن ظور املغرب
السيد دوعالل سفي 4 عنوانه)ا))
 62000 الن ظور) بوطيب  اوالد  حي 

الن ظور املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)04)م رس)

2021)تحت رقم)485.
37I

CABINET CBA SARL

OWESS DISTRIBUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CABINET CBA SARL
27 زنقة ب بوم، ط بق 3، ب رع 

محمد الخ مس ، 20250، الدار 
الشيض ء املغرب

OWESS DISTRIBUTION بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 190 ب رع 
رنف  الدار الشيض ء - 20013 الدار 

الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.77655

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2020 نونبر) (11 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
مشلغ) ( (OWESS DISTRIBUTION
وعنوا4) درهم  (250.000 ررسم له )
رنف ) ب رع  (190 اإلجتم عي) مقره  
الدار الشيض ء)-)20013)الدار الشيض ء)
:)عدم وجود نش ط) املغرب نتيجة ل)

تج ري.

 190 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 20013 (- الشيض ء) الدار  رنف   ب رع 

الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

السق ط) ( عمر) السيد)ة))
زنقة عشد هللا املكودي) (6 وعنوانه)ا))

الدار) (20013 الشيض ء) الدار  رنف  

الشيض ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)759096.

38I

CABINET CBA SARL

NEW TOWERS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة ب بوم، ط بق 3، ب رع 

محمد الخ مس ، 20250، الدار 

الشيض ء املغرب

NEW TOWERS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الدار 

الشيض ء ، 05 زنقة ديكسمود 

الط بق األول ،الشقة 2، بنجدية - 

20120  الدار الشيض ء   املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.TOWERS

الترو ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
العق ري.

براء)وبيع جميع منتج ت الشن ء.)
االستيراد والتصدير بشك7 ع م..

الدار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الشيض ء)،)05)زنقة ديكسمود الط بق)
  20120 (- بنجدية) (،2 ،الشقة) األول)

الدار الشيض ء)))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 333 ( (: تونسعدي) مراد  السيد 
حصة بقيمة)33.300)درهم للحصة).
الشيخ) بن  الق در  عشد  السيد 
درهم) (33.300 حصة بقيمة) (333   :

للحصة).
السيدة هند الهرش)):))167)حصة)

بقيمة)16.700)درهم للحصة).
الهرش) ف طمة الزهراء) ( ( ( السيدة)
درهم) (16.700 حصة بقيمة) (167   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد مراد تونسعدي عنوانه)ا))
بقة) (5 الط بق) النجراني  زنقة  (37
اق مة اوالد إيلول بوركو4 الدار) (10

الشيض ء.)20040))الشيض ء)املغرب.
الشيخ) بن  الق در  عشد  السيد 
 24 الفردوس ج ه) اق مة  عنوانه)ا))
الشيض ء))) األلفة  (2 بقة) (46 عم رة)

20220))الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) الهرش  هند  السيدة 
 10 رقم) (01 زنقة) (2 املسيرة) تجزئة 
19)ق ج)) الشقة) (02 اق مة الي سمي4)

الشيض ء)20220))الشيض ء)املغرب.
الهرش) الزهراء) ف طمة  ( السيدة)
 15 بلوك) السالمة  درب  عنوانه)ا))
  20530 ( الشيض ء.) ( ق ج) ( (101 رقم)

الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهرش) الزهراء) ف طمة  ( السيدة)
عنوانه)ا))درب السالمة بلوك)15)رقم)
101))ق ج))الشيض ء)20530))الشيض ء)

املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769570.
39I

FIDUCIAIRE KHALID

STE REDBEN TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE REDBEN TRAVAUX بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 16 زنقة 

ب13  حي السالم عو نت السراق   - 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.33023
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 10)دجنبر) املؤرخ في)
 STE(بركة ذات املسؤولية املحدودة
REDBEN TRAVAUX))مشلغ ررسم له )
مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
اإلجتم عي)16)زنقة ب13))حي السالم)
 60000 (- وجدة) (- ( ( عو نت السراق)
وجدة املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الهدف التج ري.
زنقة) (16 و حدد مقر التصفية ب)
ب13))حي السالم عو نت السراق)))-)

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.)
و عي4:

و) بوسح بة  ( ( بنيونس) السيد)ة))
عنوانه)ا))16)زنقة ب13))حي السالم)
 60000 وجدة) (- ( ( السراق) عو نت 

وجدة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)823.
40I

FLASH ECONOMIE

FULL DECORATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SOLVE FINANCIAL PROBLEMS
SARL A.U

Cabinet comptable agréé
Tel : 06 75 39 37 71

تأسيس
بت ر خ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
28/09/2020)بسال تم تكو ن ش.م.م)

ب ملواصف ت الت لية:
FULL DECORATION(:االسم

املوضوع:)الديكور وتز ي4 الشقق
املقر االجتم عي:)10)ب رع الجيش)
امللكي إق مة الر ف الط بق الخ مس)

الدار الشيض ء
ررس امل ل:)100000.00)درهم

املس همو4 والحصص:
1.))))مندو4 جم ل:)999)حصة

 1 ( مور نو بن تييس ن دية) ( ( ( (.2
حصة

مندو4 جم ل ملدة غير) ( التسيير:)
محدودة

ت ر خ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)
السج7 التج ري.

الجهوي) ب ملركز  اإليداع  تم 
بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  لالستثم ر 

08/10/2020)تحت عدد)475203
املسير

41I

FLASH ECONOMIE

AUTO REPAIR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

AUTO REPAIR
 بركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  اإلجتم عي: حي بوركو4 زنقة 
ركراكة إق مة الكورنيش الشقة 

1 الط بق األر�سي عم رة 2 -  الدار 
الشيض ء  

ررسم له :100000 درهم
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

455819

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)18)ين ير)2021)تم تحو 7)

املقر االجتم عي إلى مح7)7)زنقة)308 

الط بق األر�سي حي موالي عشد هللا)

عي4 الشق الدار الشيض ء

النظ م) من  (4 الفص7) تعدي7 

األس �سي للشركة)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769726

42I

بركة ابهوش للخدم ت

H3CONNECT

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

بركة ابهوش للخدم ت

ب رع مكة عم رة الص لحي الط بق 

االول رقم 04 العيو4 ، 70010، 

العيو4 املغرب

H3CONNECT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 28 

فبراير سوق الج ج رقم 2 - 70000 

العيو4 املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.21785

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (11 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))هش م الكر�سي) تفو ت السيد)

من) اجتم عية  حصة  (330 العلوي)

)ة)) السيد) ( 330)حصة لف ئدة) رص7)

محمد الغرفي بت ر خ)11)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)805/2021.

43I

MOHAMED BENNIS

املختاري بويلدنغ
إعال4 متعدد القرارات

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

املخت ري بو لدنغ »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 
خ لد بن الوليد - املركب التج ري 

األندلس - رقم 68 - 93000 تطوا4 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.26679

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)16)دجنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
املخت ري) السيد  بيع  على  املوافقة 

محمد)500)حصة لف ئدة السيد ط ي )

منعم

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
املخت ري) السيد  بيع  على  املوافقة 

محمد)100)حصة لف ئدة السيد ز  4)
ربيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
املخت ري) السيد  بيع  على  املوافقة 

لف ئدة) حصة  (200 الدين) حس م 

السيد ز  4 ربيد

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

املوافقة على بيع السيدة الشن ي س رة)

200)حصة لف ئدة السيد ز  4 ربيد

قرار رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

و) محمد  املخت ري  الشرك ء) خروج 

املخت ري حس م الدين و الشن ي س رة)

من الشركة)

قرار رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

محمد) املخت ري  السيد  استق لة 

كمسير للشركة و تعيي4 السيد ط ي )

منعم و السيد ز  4 ربيد كمسيرين)

للشركة
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على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
تغيير املقر اإلجتم عي للشركة) م يلي:)
املركب) (- من ب رع خ لد بن الوليد)
التج ري األندلس)-)رقم)138)إلى ب رع)
التج ري) املركب  (- الوليد) بن  خ لد 

األندلس)-)رقم)68  
قرار رقم)8:)الذي ينص على م يلي:)

تحيي4 النظ م األس �سي للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)
ب رع) هو:) للشركة  اإلجتم عي  املقر 
التج ري) املركب  (- الوليد) بن  خ لد 

األندلس)-)رقم)68 
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
لقد ق م الشر ك 4 السيد ط ي  منعم)
 50000 بجلب) ز  4 ربيد  السيد  و 
درهم لك7 واحد منهم  من رج7 تكو ن)

ررسم ل الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
بي4) اإلجتم عية  الحصص  توزعت 
الشر كي4 السيد ط ي  منعم و السيد)
ز  4 ربيد بنسشة النصف لك7 واحد)

منهم  ري)500)حصة لك7 بر ك
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
ط ي ) السيد  الشر ك 4  يعي4  م يلي:)
منعم و السيد ز  4 ربيد كمسيرين)

للشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0113.
44I

بركة ابهوش للخدم ت

H3CONNECT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

بركة ابهوش للخدم ت
ب رع مكة عم رة الص لحي الط بق 
االول رقم 04 العيو4 ، 70010، 

العيو4 املغرب
H3CONNECT  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 28 
فبراير سوق الج ج رقم 2 - 70000 

العيو4 املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.21785
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 م رس) (11 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))الغرفي)

محمد))كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)805/2021.
45I

بركة ابهوش للخدم ت

H3CONNECT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

بركة ابهوش للخدم ت
ب رع مكة عم رة الص لحي الط بق 
االول رقم 04 العيو4 ، 70010، 

العيو4 املغرب
H3CONNECT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  االجتم عي ب رع 28 
فبراير سوق الج ج رقم 2 - 70000 

العيو4 املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.21785

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (11 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
وإعدادات،) وتثبيت  تصميم  (
وتحو 7 وصي نة الشيك ت واألنظمة)

املعلوم تية،)
والبرمجة.) والتخز ن  الحم ية 
مك فحة) نظ م  املراقشة.) ك ميرات 
التج رة) اإلنذارات،) نظ م  الحرائق،)

الع مة.)
)التركيب) الع مة واآللية) الكهرب ء)
والصي نة):)كهرب ء)الشن ي ت،)الكهرب ء)
األوتوم تيكية.) االبواب  الصن عية،)
والست ئر.) األوتوم تيكية  األسقف 
حواجز الرفع االوتوم تيكية.)الهواتف)

املرئية.)

ربغ ل) الجم عي.) التمو 7 

السكنية) املش ني  املدنية،) الهندسة 

ومعدات) ربغ ل  والصن عية.)

التجهيز.)تركيب رجهزة التكييف.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)805/2021.

46I

FIDUCIAIRE KHALID

STE VIP TELECOM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

STE VIP TELECOM بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ر  ض 

السالم 1 اراك بقة 1/91 - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.29207

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2020 دجنبر) (29 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

 STE VIP الوحيد) الشر ك  ذات 

TELECOM))مشلغ ررسم له )100.000 

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

 -  91/1 اراك بقة) (1 ر  ض السالم)

60000)وجدة املغرب نتيجة) (- وجدة)

ل):)عدم تحقيق الهدف التج ري.

ر  ض) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

91/1)-)وجدة)-) 1)اراك بقة) السالم)

60000)وجدة املغرب.)

و عي4:

و) اوعشداملومن  ( هدى) السيد)ة))

عنوانه)ا))ر  ض السالم)1)اراك بقة)

60000)وجدة املغرب) -)وجدة) (91/1

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)806.

47I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

PATAGONIA DTG
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 ب رع سيدي عشد الرحم 4 ، 
20200، الدار الشيض ء املغرب

PATAGONIA DTG بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 
الزرقطوني الط بق الث لث بقة رقم 

6  - 20000 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

434395
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2019 م ي) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PATAGONIA DTG
املق والت) (: غرض الشركة بإيج ز)
وتشييد الشن ي ت بك7) بن ء) العق ر ة،)
وتحقيق) األرا�سي  تهيئة  رنواعه ،)
األرا�سي) براء) العق ر ة،) املش ريع 
وخ رجه.) املغرب  داخ7  والشن ي ت،)

االستيراد والتصدير..
46)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
الزرقطوني الط بق الث لث بقة رقم)

6  - 20000)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: سعيد) بم�سي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيدة برا ف طمة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) سعيد  بم�سي  السيد 
ب رع غ ندي إق مة غ ندي مول) (10
املع ر ف) (1 رقم) بقة  (1 الط بق)

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) ف طمة  برا  السيدة 
ب رع غ ندي إق مة غ ندي مول) (10
املع ر ف) (1 رقم) بقة  (1 الط بق)

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  بم�سي  السيد 
ب رع غ ندي إق مة غ ندي مول) (10
املع ر ف) (1 رقم) بقة  (1 الط بق)

20000)الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

48I

MOHAMED BENNIS

ماريشار
إعال4 متعدد القرارات

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

م ريش ر »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 63 - ب رع 
موالي الحب4 بلمهدي - اس 2 - 

93000 تطوا4 املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.3703

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)02)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
 300000 من) ( رفع ررسم ل الشركة)
درهم إلى)4078000)درهم عن طر ق)
الشركة) ديو4  مع  مف صة  إجراء)

املحددة املقدار و املستحقة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
من) ( خفض ررسم ل الشركة) م يلي:)
4078000)درهم إلى)1500000)درهم)
من رج7 استيع ب الخس ئر املتراكمة)

و الش لغة)))درهم)2578000
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
ق م الشر ك 4 السيد الطيب امليموني)
بجلب) الشرادي  إكرام  السيدة  و 
1500000)درهم من صفة بينهم  من)

رج7 تكو ن ررسم ل الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
توزع حصص الشركة الش لغة)1500 
حصة بي4 الشر كي4 السيد الطيب)
الشرادي) إكرام  السيدة  و  امليموني 
حصة) (750 بواقع) ( بينهم ) من صفة 

لك7 بر ك
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (01 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0441.

49I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JM PLAST MAROC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

JM PLAST MAROC بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 2102 

الط بق االر�سي حي تيليال تكو ن 
اك دير - 80000 اك دير املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.33525

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»900.000)درهم«)ري من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98664.

50I

CABINET BOUZIDI

MIDAR VOYAGES

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب الشوز دي ص.ب 125 

الن ظور ، 62000، الن ظور املغرب

MIDAR VOYAGES  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

املسيرة الخظراء ميض ر - 62000 

ن ظور املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2755

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 فبراير) (10 املؤرخ في)

عشد) مسير جديد للشركة السيد)ة))

الواحد نج ة))كمسير آخر

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)09)م رس)

2021)تحت رقم)521.

51I

fidusac

ADAM GAZ
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

fidusac
 BD ALI YAATA HAY SMARA
 RUE 6 IMM 114 N3  HM

 CASA(CASABLANCA، 20570،
CASABLANCA MAROC

ADAM GAZ بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

  N 02-   وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 LOT(ADDOHA 1 AIN(SEBAA

 CASABLANCA 17 CASABLANCA
.20250 CASABLANCA(MAROC

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.251591
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 بتنبر) (29 في) املؤرخ 

املص دقة على):
 AZIZI )ة)) السيد) تفو ت 
حصة) (ABDERRAHMANE 1.000
حصة) (1.000 رص7) من  اجتم عية 
 JAID CHOKRI )ة)) السيد) ( لف ئدة)

بت ر خ)29)بتنبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)760951.

52I

 BUREAU D’ETUDES JURIDIQUES ET

COMPTABLES

ZAGADOU-KEITA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 BUREAU D›ETUDES
JURIDIQUES ET COMPTABLES
 RUE HOUMANE FETOUAKI

 ANGLE RUE DOUKKALA
 PREMIER(ETAGE(APPT(N°1،

 28800، MOHAMMEDIA
MAROC
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ZAGADOU-KEITA بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي زنقة 

بنكيط عم رة عدن 4 بقة رقم 11 
- 28800 املحمدية املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

26129
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2021 فبراير) (10 املؤرخ في)
ZAGADOU-« من) الشركة  تسمية 

.(»ISKA’COM«(إلى(»KEITA
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 04 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)623.

53I

COMPTA-FIS

SARA WEB SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

COMPTA-FIS
 AV(IDRISS(II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

SARA WEB SARL AU بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 43 

ر لض الز نو4 الشطر س مكن س - 
50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
52401

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SARA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.WEB SARL AU
تركيب و) (: غرض الشركة بإيج ز)
مجموعة اجهزة الكمشيوتر- ( صي نة)
والبرامج) التشغي7  انظمة  تركيب 
والخوادم- للفيروس ت  املض دة 
انش ء)واستض فة املواقع االلكترونية)

والتطشيق ت املحمولة.
 43 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
(- ر لض الز نو4 الشطر س مكن س)

50000)مكن س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيدة ملكودي سكينة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة ملكودي سكينة عنوانه)ا))
س) الشطر  الز نو4  ر لض  (43 رقم)

مكن س)50000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ملكودي سكينة عنوانه)ا))
س) الشطر  الز نو4  ر لض  (43 رقم)

مكن س)50000)مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)981.

54I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ZITAK TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ZITAK TRANS بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة رقم 
38 بلوك 10 حي الر ب تكو ن اك دير 

- 80000 اك دير املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46569
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ZITAK(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRANS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.
عنوا4 املقر االجتم عي):)زنقة رقم)
38)بلوك)10)حي الر ب تكو ن اك دير)-)

80000)اك دير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: اخ سيس) عز ز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( ازرق 4) عتيقة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
اخ سيس عنوانه)ا)) السيد عز ز 
 09 25)رقم) 10)زنقة) حي الر ب بلوك)
تيكو ن اك دير)80000)اك دير املغرب.
السيدة عتيقة ازرق 4))عنوانه)ا))
حي النهضة بلوك)08)زنقة)07)رقم)01 
تيكو ن اك دير)80000)اك دير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اخ سيس عنوانه)ا)) السيد عز ز 
 09 25)رقم) 10)زنقة) حي الر ب بلوك)
تيكو ن اك دير)80000)اك دير املغرب

السيدة عتيقة ازرق 4))عنوانه)ا))
حي النهضة بلوك)08)زنقة)07)رقم)01 
تيكو ن اك دير)80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98716.

55I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TOFINOX MAROC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TOFINOX MAROC بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

بئرانزرا4 دوار الصو ري تكو ن 

اك دير - 80000 اك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TOFINOX MAROC

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)و ابغ ل متنوعة.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

تكو ن) الصو ري  دوار  بئرانزرا4 

اك دير)-)80000)اك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الصغيري) اللطيف  عشد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الصغيري) اللطيف  عشد  السيد 
 132 عنوانه)ا))زنقة الحسيمة الرقم)

انزك 4) الدبيرة  ت سيال  الحي ة  مركز 

86350)انزك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصغيري) اللطيف  عشد  السيد 
 132 عنوانه)ا))زنقة الحسيمة الرقم)

انزك 4) الدبيرة  ت سيال  الحي ة  مركز 

86350)انزك 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98666.

56I

STE CECONA SARL

 STE NADOR
 AMENAGEMENT ET

TRAVAUX ROUTIERS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

STE CECONA SARL

ب رع جيش امللكي رقم 74 الن ظور ، 

62000، الن ظور املغرب

 STE NADOR AMENAGEMENT

 ET TRAVAUX ROUTIERS SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي ب رع 

محمد الخ مس تس فت - الدر وش 

ب رع محمد الخ مس تس فت - 

الدر وش 62054 الدر وش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 177

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)08)دجنبر)2020)تم حذف)

األنشطة الت لية من نش ط الشركة)

الح لي):

استيراد و تصدير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لدر وش) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)35.

57I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE DIDI BRICOLAGE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE DIDI BRICOLAGE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي متجر رقم 

43 الط بق األر�سي تجزئة ر ح نة 

2 عم رة 1 - ل س 3 قسمة 6 حي 

مبروكة - مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

102223

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2019 ركتوبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DIDI BRICOLAGE
غرض الشركة بإيج ز):)دروكري

األبغ ل املختلفة و ربغ ل الشن ء

بيع مواد الشن ء

اإلستيراد و التصدير.

عنوا4 املقر االجتم عي):)متجر رقم)

ر ح نة) تجزئة  األر�سي  الط بق  (43

حي) (6 قسمة) (3 ل س) (- (1 عم رة) (2

مراكش) (40000 (- مراكش) (- مبروكة)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ديدي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ديدي) ريت  حمو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ديدي  ابراهيم  السيد 

حي الشهجة رقم)503)مراكش)40000 

مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ديدي  ابراهيم  السيد 

حي الشهجة رقم)503)مراكش)40000 

مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (30 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2020)تحت رقم)111800.

58I

FIDUNA
39 ب رع اللة الي قوت الط بق 

الخ مس الدار الشيض ء

بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

FIDUNA

 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

39 ب رع اللة الي قوت الط بق 

الخ مس الدار الشيض ء  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 39 ب رع 

اللة الي قوت الط بق الخ مس الدار 

الشيض ء - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.402475

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 16)م رس) املؤرخ في)

 39 بركة ذات املسؤولية املحدودة)

ب رع اللة الي قوت الط بق الخ مس)

ررسم له ) مشلغ  ( ( الشيض ء) الدار 

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

الي قوت) اللة  ب رع  (39 اإلجتم عي)

(- الشيض ء) الدار  الخ مس  الط بق 

الدار الشيض ء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)تأسيس بركة.

 39 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

ب رع اللة الي قوت الط بق الخ مس)

الدار) (20000 املغرب) الدار الشيض ء)

الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) حيمر  ( غس 4) السيد)ة))

عم رة) الشفش وني  إق مة  عنوانه)ا))

ب3)ط بق)3)بقة)12)عي4 السشع الدر)

الشيض ء)2250)الدار الشيض ء)املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770236.

59I

رمزي لالستش رات

BOUJ-RAZ TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

رمزي لالستش رات

ب رع 24 نونبر عم رة حمدي ولد 

الربيد الط بق رقم 01 بقة رقم 01 

العيو4 ، 70000، العيو4 املغرب

BOUJ-RAZ TRANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع ام 

السعد عم رة 48 الط بق الث لث رقم 

10 العيو4 - 70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

BOUJ-(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.RAZ TRANS

غرض الشركة بإيج ز):)نق7 جميع)

مواد ومواد الشن ء)والشض ئع لحس به)

و لحس ب الغير).

:)ب رع ام) عنوا4 املقر االجتم عي)

السعد عم رة)48)الط بق الث لث رقم)

10)العيو4)-)70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عشد الكشير رزوق عنوانه)ا))

بوجدور) (71000 حي رم ملهر بوجدور)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد الكشير رزوق عنوانه)ا))

بوجدور) (71000 حي رم ملهر بوجدور)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

04)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)719/2021.

60I

EDU COURS PRIVE SARL

EDU COURS PRIVE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

EDU COURS PRIVE SARL

 23RUE CARNOT IMMB AL ORS

 5ème(Etg(appt  N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

EDU COURS PRIVE SARL  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 74 ب رع 

االم م مسلم  - 90000 طنجة  

املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.92617

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 ين ير) (29 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))دبـــــو4)

س مية))كمسير آخر

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239580.

61I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة عبدو و ميد كار
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

بركة عشدو و ميد ك ر بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

ريغوالريس رقم 15 الن ظور - 62000 

الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

0000

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (20

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

عشدو و ميد ك ر.

كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ريغوالريس رقم)15)الن ظور)-)62000 

الن ظور املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: دعيرك) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) دعيرك  محمد  السيد 

 62000 الن ظور) البست 4  تجزئة 

الن ظور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) دعيرك  محمد  السيد 

 62000 الن ظور) البست 4  تجزئة 

الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)26)ين ير)

2021)تحت رقم)165.

62I

ALLEGEANCE CONSULTING

S.I WOUROUD SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 

و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

S.I WOUROUD SARL  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 6, ب رع 

جم ل الدين االفغ ني, طنجة  - 

90000 طنجة املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.4101

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تقرر ح7) 25)دجنبر) املؤرخ في)

بركة) ( (S.I WOUROUD SARL

مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم وعنوا4) (4.600.000 ررسم له )

جم ل) ب رع  (,6 اإلجتم عي) مقره  

 90000 (- ( طنجة) االفغ ني,) الدين 

طنجة املغرب نتيجة النخف ض رقم)

املع مالت).

و عي4:

و) ( سش عي) ( ( يوسف) السيد)ة))

 23 تجزئة بيك  فيال رقم) عنوانه)ا))

طنجة املغرب) (90000 بوب نة طنجة)

كمصفي))ة))للشركة.

و) ( سش عي) ( ( محمد) السيد)ة))

بن) محمد  سيدي  ب رع  عنوانه)ا))

 6 عشد هللا اق مة الفونطي4 الط بق)
رقم)59)طنجة))90000)طنجة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

6,)ب رع) 2020)وفي) 29)دجنبر) بت ر خ)

(- ( طنجة) االفغ ني,) الدين  جم ل 

90000)طنجة املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240301.

63I
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ALLEGEANCE CONSULTING

S.I MESKLIL SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 

و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

S.I MESKLIL SARL  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 6, ب رع 

جم ل الدين االفغ ني, طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.5995

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر) (2020 دجنبر) (25 في) املؤرخ 

بركة) ( (S.I MESKLIL SARL ح7)

مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم وعنوا4) (4.800.000 ررسم له )

جم ل) ب رع  (,6 اإلجتم عي) مقره  

 90000 (- طنجة) االفغ ني,) الدين 

طنجة املغرب نتيجة النخف ض رقم)

املع مالت.

و عي4:

و) ( سش عي) ( يوسف) السيد)ة))

 23 تجزئة بيك  فيال رقم) عنوانه)ا))

طنجة املغرب) (90000 بوب نة طنجة)

كمصفي))ة))للشركة.

و) ( سش عي) ( محمد) السيد)ة))

بن) محمد  سيدي  ب رع  عنوانه)ا))

 6 عشد هللا اق مة الفونطي4 الط بق)
رقم)59)طنجة))90000)طنجة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

6,)ب رع) 2020)وفي) 29)دجنبر) بت ر خ)

(- طنجة) االفغ ني,) الدين  جم ل 

90000)طنجة املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240300.

64I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BECA -OPTIMAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

BECA -OPTIMAL بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 
الخربة سيدي الطيب ريت عميرة 

بيوكرى  ريت عميرة - 87202 انزك 4 
املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20265
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)22)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ريت) الطيب  سيدي  الخربة  »دوار 
 87202 (- ريت عميرة) ( عميرة بيوكرى)
الت ني) »الط بق  إلى) املغرب«) انزك 4 
بلوك ب حي االداعة) (3 زنقة) (2 رقم)
انزك 4)) (86350 (- انزك 4) ملول  ايت 

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (10 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)621.
65I

مكتب املتني للمح سشة و التدبير

YARAS
إعال4 متعدد القرارات

مكتب املتني للمح سشة و التدبير
س حة نف را 3 اق مة س 4 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

YARAS »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: طنجة ، 
ب رع األمير هر تير ، إق مة الفرح 3 
، الط بق الث ني ، بقة رقم 64 - - 

طنجة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.108113
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)04)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:))
نق7 املقر

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
ز  دة ررس امل ل

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)
نق7 املقر الرئي�سي للشركة في نفس)
املخفي) قر ة  إلى  (، طنجة) مدينة 
ك 4) والذي  (، رنجرة) فحص  ملوسة 
ولي) ب رع  (، طنجة) في  س بًق   يقع 
الط بق) (، (3 الفرح) اقمة دار  العهد،)

الث ني.)رقم)64.
على) ينص  الذي  (:-7  6 رقم) بند 
بمقدار) امل ل  ررس  ز  دة  م يلي:)
من) بذلك  لرفعه  درهم  (325.000
 525.000 درهم إلى) (200.000 قيمة)
3250)حصة) درهم عن طر ق إنش ء)
جديدة بقيمة)100)درهم لك7 واحدة،)
تم تسديده  ب لك م7 عند االكتت ب)
عن طر ق السداد النقدي من قش7)
الشر ك الوحيد السيد اليسع عرود)
من مواليد) (، مدير بركة) (، مغربي) (،
(/ )طنجة) طنجة) في  (28/03/1991
برو ط) بجزئة  ويعيش  رصيلة)،)

كولورادو رقم)3)في طنجة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (03 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239964.

66I

ALLEGEANCE CONSULTING

S.I LE MARQUIS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 
و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

S.I LE MARQUIS SARL  بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 6, ب رع 
جم ل الدين االفغ ني, طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
.19405

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 25)دجنبر) املؤرخ في)
بركة) ( (S.I LE MARQUIS SARL
مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا4) درهم  (200.000 ررسم له )
جم ل) ب رع  (,6 اإلجتم عي) مقره  
 90000 (- طنجة) االفغ ني,) الدين 
طنجة املغرب نتيجة النخف ض رقم)

املع مالت).
و عي4:

و) ( سش عي) ( ( يوسف) السيد)ة))
 23 تجزئة بيك  فيال رقم) عنوانه)ا))
90000)طنجة املغرب) ( بوب نة طنجة)

كمصفي))ة))للشركة.
و) ( سش عي) ( ( محمد) السيد)ة))
بن) محمد  سيدي  ب رع  عنوانه)ا))
 6 عشد هللا اق مة الفونطي4 الط بق)
رقم)59)طنجة))90000)طنجة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
6,)ب رع) 2020)وفي) 29)دجنبر) بت ر خ)
(- طنجة) االفغ ني,) الدين  جم ل 

90000)طنجة املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240259.

67I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

بارطنرشيب رنتال كار
إعال4 متعدد القرارات

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
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ب رطنربيب رنت ل ك ر »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 

موالي اسم عي7 اق مة اس مة السلم 

ا الط بق 1  - 90000 طنجة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.77315

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

تم اتخ ذ) (2021 فبراير) (09 املؤرخ في)

القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت ثالثمئة وثالثة وثالثو4 حصة)

السيد) الى  برادة  رج ء) السيدة  من 

ربيد عي�سى اقني4 و تفو ت ثالثمئة)

السيد) من  حصة  وثالثو4  وثالثة 

ح تم الدهبي الى السيد ربيد عي�سى)

اقني4

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

من) للشركة  الق نوني  الشك7  تغيير 

الى) محدودة  مسؤولية  دات  بركة 

بركة دات مسؤولية محدودة دات)

الشر ك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

يمنح هدا الجمع جميع الصالحي ت)

لح م7 النسخة االصلية)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6):)الذي ينص على م يلي:)

السيد ربيد عي�سى اقني4 يس هم في)

الشركة بمشلغ قدره م ئة الف درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

م ئة) بمشلغ  الشركة  راسم ل  يحدد 

الف درهم مقسم الى الف حصة ك7)

حصة قدره  م ئة درهم مرقمة من)1 

كله  منسوبة الى الشر ك) (1000 الى)

الوحيد ربيد عي�سى اقني4.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240107.

68I

CONSEILS EVERNAGE

AGDZ TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

AGDZ TRAVAUX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

جوهرة الط بق الت ني بقة رقم 

17 ب رع عالل الف �سي - 40000 

مراكش املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.97031

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 13)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

ررسم له ) مشلغ  ( (AGDZ TRAVAUX

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

الط بق) جوهرة  اق مة  اإلجتم عي 

عالل) ب رع  (17 رقم) بقة  الت ني 

املغرب) مراكش  (40000 (- الف �سي)

نتيجة ل):)توقف نش ط الشركة).

اق مة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 17 جوهرة الط بق الت ني بقة رقم)

ب رع عالل الف �سي)-)40000)مراكش)

املغرب.)

و عي4:

السيد)ة))ح مد))بو لي و عنوانه)ا))

املغرب) مراكش  (40000 مراكش)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121748.

69I

ALLEGEANCE CONSULTING

CAP DE AGUA SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 

و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

CAP DE AGUA SARL AU بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كوليخيو 

انطرن دو رقم القطعة 31 طنجة  - 

90000 طنجة  املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.103867

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر ح7) 22)فبراير) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

 CAP DE AGUA الوحيد) الشر ك 

 10.000 مشلغ ررسم له ) ( (SARL AU

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

 31 القطعة) رقم  انطرن دو  كوليخيو 

املغرب) ( طنجة) (90000 (- ( طنجة)

نتيجة ل):)انخف ض رقم املع مالت).

و حدد مقر التصفية ب كوليخيو)

(- ( طنجة) (31 انطرن دو رقم القطعة)

90000)طنجة))املغرب.)

و عي4:

اكدي) الحسي4  السيد)ة))

وعنوانه)ا))تجزئة جميلة زنقة سيدي)

90000)طنجة)) ادريس رقم02)طنجة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و مح7 تشليغ العقود والوث ئق)

املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239856.

70I

مكتب األست ذة نورة األزرق

 Société » SCIERIE

ISMAILIA« SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

مكتب األست ذة نورة األزرق

15، ب رع محمد الخ مس، إق مة 

لطيفة، بقة رقم 8، الط لق الرابع ، 

50000، مكن س املغرب

 Société » SCIERIE(ISMAILIA«

SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Meknès وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

  kM 6.5 ROUTE(d›El(Hajeb

.Meknes 50000 Meknès(Maroc

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.17273

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (05 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))مر م بن جلو4)

139)حصة اجتم عية من رص7) زهر)

عشد) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (139

الطيف بن جلو4 زهر بت ر خ)19)ين ير)

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (10 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1274.

71I

ALLEGEANCE CONSULTING

DAR SAMY SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 

و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

DAR SAMY SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

طنط 4 اق مة لين  رقم 51 طنجة 

ب رع طنط 4 اق مة لين  رقم 51 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.108627

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (18 في) املؤرخ 

املص دقة على):

اللطيف) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (100 بوحوت)

)ة)) السيد) ( 100)حصة لف ئدة) رص7)

فرح بوحوت))بت ر خ)22)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (12 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239987.

72I

fiduciairelaperformance

HAWAS.S.G.TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

fiduciairelaperformance

 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc

HAWAS.S.G.TRAV بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ر  ض 

ويسال4 1  رقم 788 ويسال4 مكن س 

meknes 50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HAWAS.S.G.TRAV
ترافوا) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ديفير اي كونسترسكسيو4
بروموسيو4 ايموبيلير.

ر  ض) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ويسال4)1))رقم)788)ويسال4 مكن س)

meknes 50000)مكن س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد عزوز الصغيور)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عزوز الصغيور عنوانه)ا))
ويسال4) (788 رقم) ( (1 ر  ض ويسال4)

مكن س)meknes 50000)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزوز الصغيور عنوانه)ا))
ويسال4) (788 رقم) ( (1 ر  ض ويسال4)

مكن س)meknes 50000)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1226.

73I

FIDUCIAIRE OTHMANE

سون رايل
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
سو4 راي7 بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

موالي عشد العز ز 59 رقم 4

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
سو4) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

راي7.

غرض الشركة بإيج ز):)االستغالل)

و التسيير الفالحي).

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
موالي عشد العز ز)59)رقم)4)القنيطرة)

- 14000)القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد الغزاوي زهير)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: محمد) ( سمالني) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( زهير) الغزاوي  السيد 
عشده) محمد  و  معمورة  زنقة  زاو ة 

 14000 مراكش) اق مة  (21 بقة)

القنيطرة املغرب.

)محمد عنوانه)ا)) السيد سمالني)
حي االن رة)2)زنقة)5)رقم)2)عي4 الشق))

10000)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( زهير) الغزاوي  السيد 
عشده) محمد  و  معمورة  زنقة  زاو ة 

 14000 مراكش) اق مة  (21 بقة)

القنيطرة املغرب

)محمد عنوانه)ا)) السيد سمالني)
حي االن رة)2)زنقة)5)رقم)2)عي4 الشق))

10000)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81529.

74I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

NAB MUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

NAB MUS  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 

الكر م الخط بي رقم 19  - 93100 

الفنيدق املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.7123

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 22)فبراير) املؤرخ في)

 NAB(بركة ذات املسؤولية املحدودة

MUS)))مشلغ ررسم له )960.000)درهم)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد)

 93100  -   19 الكر م الخط بي رقم)

الفنيدق املغرب نتيجة ل):)اإلفالس).

و حدد مقر التصفية ب ب رع عشد)

 93100  -   19 الكر م الخط بي رقم)

الفنيدق املغرب).)

و عي4:

و) ابولعيش  ( نبي7) السيد)ة))

 93100 ( املرجة) حومة  عنوانه)ا))

الفنيدق املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)795.

75I

Consultation internationale  6870  

DATA STORAGE MAROC

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

  Consultation internationale

6870

ب رع محمد الخ مس فض ء يسرى 

الط بق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

الشيض ء املغرب

DATA STORAGE MAROC بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 39 محج 

اللة يقوت .مكتب D الط بق 

الخ مس - 20100 الدار الشيص ء 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.307749

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)20)ين ير)2017)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 D .مكتب) يقوت) اللة  محج  (39«

الدار) (20100 (- الخ مس) الط بق 

زاو ة) (203« إلى) املغرب«) الشيص ء)

انوال. ب رع  و  املومن  عشد  ب رع 

(- الط بق الت ني) (6 ( مكتب) (B مدخ7)

20300)الدار الشيص ء))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2017)تحت رقم)00628074.

76I

IBTI DOM

G3MT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

IBTI DOM

  N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

G3MT بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي :76 زنقة 

بير انزرا4 بقة 6 الط بق الث لث حي 

الحسني برك 4 برك 4 63300 برك 4 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

7667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.G3MT(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

غرض الشركة بإيج ز):)

كهرب ء

رعم ل مختلفة

تج رة

تشييد املش ني)
:76)زنقة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

بير انزرا4 بقة)6)الط بق الث لث حي)

برك 4) (63300 برك 4) الحسني برك 4 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الصغيري)) عز ز  محمد  السيد 
عنوانه)ا)))50)زنقة اومل س حي املسيرة)

63300)برك 4 املغرب.

)عنوانه)ا)) السيد محمد منصري)

دوار معزة زكزل)63300)برك 4 املغرب.

الخ لقي)) عشد  ميمو4  السيد 

36)ب رع موالي ولي العهد) عنوانه)ا))

الحسني))63300)برك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصغيري)) عز ز  محمد  السيد 

عنوانه)ا))50)زنقة اومل س حي املسيرة)

63300)برك 4 املغرب

)عنوانه)ا)) السيد محمد منصري)

دوار معزة زكزل)6300)برك 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)148/2021.

77I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

UNIVERSEL THECH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
رقم 8 زنقة 21 غشت السوق 

القديم خر شكة ، 25000، خر شكة 

املغرب

UNIVERSEL THECH بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : رقم 144 

الشن ية الجديدة لتنشيف خر شكة - 

25000 خر شكة املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.6895

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 11)م رس) املؤرخ في)

ذات) بركة  (UNIVERSEL THECH

ررسم له ) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000

144)الشن ية الجديدة) اإلجتم عي رقم)

خر شكة) (25000 (- لتنشيف خر شكة)

املغرب نتيجة لعدم تحقيق االهداف)

و عي4:

عسولي) محمد  السيد)ة))

وعنوانه)ا))الرقم)11)ب رع السعديي4)

 25000 خر شكة) الت ني  الط بق 

خر شكة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)11)م رس)2021)وفي رقم)144 

(- الشن ية الجديدة لتنشيف خر شكة)

25000)خر شكة املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)17)م رس)

2021)تحت رقم)134/2021.

78I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

ARAGANT
إعال4 متعدد القرارات

ARAGANT

بركة محدودة املسؤولية ررسم له  

100.000 درهم

في طور رفعه إلى 5.000.000,00 

درهم.

مقره  االجتم عي: 47 ب رع الحسن 

الث ني، الط بق الخ مس، الشقة 

22 - طنجة

السج7 التج ري رقم 112029 – 

طنجة

1–)بمقت�سى محضر الجمع الع م)

فبراير) (26 االستثن ئي املنعقد بت ر خ)

2021)قرر الشرك ء)م  يلي:

الشركة) ررسم ل  رفع 

درهم) (100.000,00 من)

بإصدار) درهم  إلى5.000.000،00)

فئة) من  جديدة  حصة  (49.000

مكتتشة) للواحدة  درهم  (100،00

الربع) نسشة  منه   محررة  و  ب لك م7 

املمثلة) األنصشة  مش لغ  مجموع  من 

للحصص النقدية؛

اكتت ب السيد املرني�سي عثم 4 في)

ز  دة ررس امل ل الشركة نقدا و قشوله)

من قش7 الجمعية العمومية))كشر ك)

جديد؛



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7220

الس دة) (: جدد) مسيرو4  تعيي4 
للشط قة) الح م7  عثم 4،) املرني�سي 
املرني�سي) (، ( (K71005 رقم) الوطنية 
الوطنية) للشط قة  الح م7  يوسف،)
و املرني�سي سفي 4،) (KB89715 رقم)
رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 
الس دة) من  ك7  بج نب  (K488385
املرني�سي) الجلي7،) عشد  املرني�سي 

م مو4 و املرني�سي ادريس؛
اإلمض ء)االجتم عي؛

تحيي4 النظ م األس �سي للشركة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التج ر ة  املحكمة  ضشط 
عدد) تحت  (2021 م رس) (16 بت ر خ)

.240405
للخالصة و التذكير

التسيير

79I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

فلويد طرانس
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،
60000، oujda(maroc

فلو د طرانس  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
جف ل رقم 5 طر ق ت زة وجدة - 

60000  وجدة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36833
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
فلو د) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

طرانس).

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- وجدة) ت زة  طر ق  (5 رقم) جف ل 

60000))وجدة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد براهيمي عشد الرحيم):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد ه بي محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الرحيم) عشد  براهيمي  السيد 

5)طر ق) تجزئة جف ل رقم) عنوانه)ا))

ت زة وجدة)60000)وجدة املغرب.

حي) السيد ه بي محمد عنوانه)ا))

وجدة) (73 البراق رقم) القدس ب رع 

60000)وجدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عشد  براهيمي  السيد 

5)طر ق) تجزئة جف ل رقم) عنوانه)ا))

ت زة وجدة)60000)وجدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)910.

80I

 MOGADOR(موك دور رسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شجرة املفضل
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

موك دور رسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي ب ب دك لة ب رع واد 

املخ ز4 الشقة رقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصو رة الصو رة، 44000، 

الصو رة املغرب

شجرة املفض7 بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املح7 

التج ري  الك ئن بمركز سيدي 

عي�سى الركراكي    الصو رة - 44000 

الصو رة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

5619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

:)شجرة) بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

املفض7.
غرض الشركة بإيج ز):)1/)مق ول)

ت جر) (/-2 في األبغ ل الع مة والشن ء)

ت جر في مواد) (/-3 في اللوازم املكتبية)

الشن ء)4-/)ت جر في السيراميك والزليج))

الصن بير) في  ت جر  (/-5 ب لتقسيط)

واالجهزة الصحية..

املح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سيدي) بمركز  الك ئن  ( التج ري)

عي�سى الركراكي))))الصو رة)-)44000 

الصو رة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد موالي))اسم عي7 املفض7):))

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد موالي))حفيظ املفض7):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اسم عي7 املفض7) ( السيد موالي)

عنوانه)ا))دوار الشرف ء)سيدي عي�سى)

الصو رة) (44000 الصو رة) ( الركراكي)

املغرب.

املفض7) حفيظ  ( موالي) السيد 
زنقة جم ل عشد) (78 رقم) عنوانه)ا))
 80000 اك دير) املسيرة  حي  الن صر 

اك دير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسم عي7 املفض7) ( السيد موالي)
عنوانه)ا))دوار الشرف ء)سيدي عي�سى)
الصو رة) (44000 الصو رة) ( الركراكي)

املغرب
املفض7) حفيظ  ( موالي) السيد 
زنقة جم ل عشد) (78 رقم) عنوانه)ا))
 80000 اك دير) املسيرة  حي  الن صر 

اك دير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصو رة))بت ر خ)17)م رس)

2021)تحت رقم)104.
81I

SALIMA FOOD

CENTRE INTEL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

CENTRE INTEL
208 سع دة  3 املح ميد بقة رقم 1 
الط بق االول و بقة رقم  2 الط بق 

الث ني ، 40000، مراكش املغرب
CENTRE INTEL بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 208 
سع دة  3 املح ميد بقة رقم 1 

الط بق االول و بقة 2 الط بق الث ني 
- 40000 مراكش املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.90925
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 
محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)
 CENTRE الوحيد) الشر ك  ذات 
 100.000 ررسم له ) مشلغ  ( (INTEL
اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 
208)سع دة))3)املح ميد بقة رقم)1 
الط بق االول و بقة)2)الط بق الث ني)
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(: مراكش املغرب نتيجة ل) (40000  -
االزمة االقتص دية.

 208 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 1 رقم) بقة  املح ميد  (3 ( سع دة)
الط بق) (2 ( الط بق االول و بقة رقم)

الث ني)-)40000)مراكش املغرب.)
و عي4:

و) بنعدي  ايت  ( ( نزهة) السيد)ة))
تجزئة الحي الصن عي رقم) عنوانه)ا))
املغرب) مراكش  (40000 سيشع) (28

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121102.
82I

International Juris Consulting

 C'est Déjà Demain
International

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح7 بركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
 C'est Déjà Demain International
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 183 ب رع 
ولي العهد مح7 رقم 13 90000 

طنجة اململكة املغربية.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.88343

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 م رس) (02 في) املؤرخ 
محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)
 C’est Déjà الوحيد) الشر ك  ذات 
مشلغ) ( (Demain International
وعنوا4) درهم  (50.000 ررسم له )
ولي) ب رع  (183 اإلجتم عي) مقره  
طنجة) (90000  13 العهد مح7 رقم)

قلة) (: ل) نتيجة  املغربية  اململكة 

الص درات من املنتج ت الزراعية.

 183 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

ب رع ولي العهد مح7 رقم)13 90000 

طنجة اململكة املغربية.)

و عي4:

و) (Jacques      Sauret السيد)ة))
القصشة))) بيش 4،) زنقة  (8 عنوانه)ا))

املغربية) اململكة  طنجة  (90000

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2565.

83I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 SOCIETE IMMOBILIERE

TRAVAUX ET CARRIERE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE

TRAVAUX ET CARRIERE

بركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر ك الوحيد، ررسم له  

100.000,00 درهم

املقر االجتم عي: التجزئة رقم 858 

، حي السالم سيدي عشد الكر م، 

آسفي 

 السج7 التج ري رقم 10493 - 

آسفي

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

بت ر خ)24)فبراير))2021)تقرر م  يلي):)

نق7 املقر االجتم عي للشركة من:

،حي) (858 رقم) التجزئة  آسفي،)

السالم سيدي عشد الكر م؛))

موالي) ب رع  طنجة،) إلى،)

إسم عي7،) موالي  إق مة  إسم عي7،)

الط بق الث ني،)الشقة رقم)6.

تحيي4 الق نو4 األس �سي للشركة.
تم اإليداع الق نوني على مرحلتي4:
ب ملحكمة االبتدائية ملدينة آسفي)

بت ر خ)01)م رس)2021)؛
للمحكمة) الضشط  بكت بة  و 
م رس) (10 بت ر خ) بطنجة،) التج ر ة 
التج ري) ب لسج7  املسجلة  و  (2021
 114049 رقم) تحت  املدينة  لهذه 
                                                              .  240240 اإليداع) رقم  تحت  و 

من رج7 النشر الشي 4)

84I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 MAG GENERAL
SOLUTIONS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 MAG GENERAL SOLUTIONS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي   ب رع عمر 
املخت ر رقم 129 بقة رقم 4 العيو4    

- 70000 العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MAG (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.GENERAL SOLUTIONS

غرض الشركة بإيج ز):)براء)و بيع)

و تصنيع التغليف).

ب رع) ( ( (: املقر االجتم عي) عنوا4 

 4 رقم) بقة  (129 رقم) املخت ر  عمر 

العيو4))))-)70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( عودات) مراد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( عودات) مراد  السيد 

السراغنة)) قلعة  (2115 اا) الهن ء) حي 

43000)قلعة السراغنة))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( عودات) مراد  السيد 

السراغنة)) قلعة  (2115 اا) الهن ء) حي 

43000)قلعة السراغنة))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)812/2021.

85I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SARPEX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تفو ت حصص

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

SARPEX  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية املر�سى العيو4 - 70000 

العيو4 املغرب.
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تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.31769

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (12 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))زكر  ء))حلواني)) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (450

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

م رس) (16 بت ر خ) ( اعم ر) ( منتصير)

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

17)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)823/2021.

86I

مركز تنغير للمح سشة و التسيير

TAWIRI TISSILI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

مركز تنغير للمح سشة و التسيير

رقم 394 تجزئة اديس نغير ب رع 

محمد الخ مس تنغير اقليم تنغير، 

45800، تنغير املغرب

TAWIRI TISSILI بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : حي ايت 

ز الل تنغير - 45800 تنغير املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.8011

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر) (2019 م رس) (15 في) املؤرخ 

ذات) بركة  (TAWIRI TISSILI ح7)

ررسم له ) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره ) وعنوا4  درهم  (40.000

(- تنغير) ز الل  ايت  حي  اإلجتم عي 

لعدم) نتيجة  املغرب  تنغير  (45800

تحقيق االهداف املسطرة.

و عي4:

و) ( اغزاف) ( محمد) السيد)ة))

 45800 تنغير) تيكوت ر  حي  عنوانه)ا))

تنغير املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

وفي حي ايت) (2019 م رس) (15 بت ر خ)

ز الل تنغير)-)45800)تنغير املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بت ر خ)18)يونيو)

2019)تحت رقم)1877.

87I

CABINET BOUZIDI

BRICO NOVOSTAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب الشوز دي ص.ب 125 

الن ظور ، 62000، الن ظور املغرب

BRICO NOVOSTAR بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

فطواكي رقم 2  - 62000 ن ظور 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BRICO(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.NOVOSTAR

تصنيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املكون ت املعدنية للشن ء))جميع رنواع)

األقف ل واملف تيح ورنظمة القف7).

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ن ظور) (62000  -   2 رقم) فطواكي 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( السيد ي سي4 الشنحي تي):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ي سي4 الشنحي تي عنوانه)ا))

 62000 بيكر) بني  ميس ديت  دوار 

ن ظور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة انيسة دارغ ل عنوانه)ا))

 62000 بيكر) بني  امس دش  دوار 

ن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)16)م رس)

2021)تحت رقم)554.

88I

QUALICIA CONSULTING

EMOTP SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

VN(MEKNES ، 50000،  MAROC

EMOTIP SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

سيليكت الط بق الخ مس مكتب 
رقم 10 املدينة الجديدة مكن س - 

50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.EMOTIP SARL

اعم ل) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متنوعة في جميع انواع الشن ء

اإلستش رات و التسيير املق والتي

استيراد و تصدير.

اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سيليكت الط بق الخ مس مكتب رقم)

10)املدينة الجديدة مكن س)-)50000 

مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: السيد عمر ايت اعم لك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مر م املليجي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عمر ايت اعم لك عنوانه)ا))

تجزئة سال الجديدة رقم)34)احصي4)

سال الجديدة) (11100 سال الجديدة)

املغرب.

السيدة مر م املليجي عنوانه)ا)))2 

لشيط ) (3 زنقة اسمة ابن زايد الشقة)

ف س)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر ايت اعم لك عنوانه)ا))

تجزئة سال الجديدة رقم)34)احصي4)

سال الجديدة) (11100 سال الجديدة)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1403.

89I
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ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 LAABADLIA
MULTITRAVAUX

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier(Anfa ، 28830، ,113
Mohammedia(Maroc

 LAABADLIA MULTITRAVAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  

 79avenue(IBN(SINA, APP(N 6
 AGDAL, RABAT - 28600 RABAT

.MAROC
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.27539

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)18)ين ير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 79avenue IBN SINA, APP N 6 («
 AGDAL, RABAT - 28600 RABAT
 Lot 85 SAKANI U4«(إلى(»MAROC
 Rez-de-chaussée,( Commune( de
 BEN YAKHLEF, MOHAMMEDIA
  - 28800 MOHAMMEDIA

.»MAROC
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)696.

90I

ETS COMPTA HOUSE

BELSWAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

BELSWAR بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

3 بلوك 1 حي ام الربيع خنيفرة - 

54000 خنيفرة املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.349

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 فبراير) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»900.000)درهم«)ري من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)10)م رس)

2021)تحت رقم)107.

91I

FLASH ECONOMIE

 L’ILE LETTREE 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

L’ILE LETTREE

بركة ذات مسؤولية محدودة

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

11823

املؤرخ) الشرك ء) قرار  بمقت�سى 

في) (2020 يوليوز) (27 بت ر خ)

الدروة،بربيد)،قرر م  يلي

ح7 الشركة-

،ذو) رض ) صبري  السيد  تعيي4  (

 15 ،املزداد بت ر خ) الجنسية املغربية)

نونبر)1987،الق طن بتجزئة العم ر ة)
زنقة)36)رقم)70)عي4 الشق و الح م7)

BK262041(-للشط قة الوطنية رقم

)كمصفي للشركة

الدروة،) في  التصفية  مقر  حدد 

تجزئة رابحة تجزئة رقم)1)عم رة رقم)

1)الط بق)1)الشقة رقم)-1

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) ببربيد  االبتدائية 

2021)تحت رقم)312

92I

ELITE GENERATION SARL AU

طنطوني
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ELITE GENERATION SARL AU

حي املط ر زنقة روالد دليم رقم 

864/1، 73000، الداخلة املغرب

طنطوني بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

لشيش ت رقم 1-451 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

طنطوني.

رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

و) داخلي  تصميم  املعدنية،) الشن ء)

خ رجي)،)نج رة الخشب و األلومنيوم)

رعم ل اللح م والتجميع والصي نة) (،

والتركيب).

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- الداخلة) (1-451 رقم) لشيش ت 

73000)الداخلة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: طنطوني) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: طنطوني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد يوسف طنطوني عنوانه)ا))
الز تو4)) اجن 4  بلك هية  زنقة  (25

46000)آسفي))املغرب.
السيد محمد طنطوني عنوانه)ا))
الز تو4) اجن 4  بلك هية  زنقة  (25
آسفي) (46000 اعز ب الدرعي آسفي)

املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف طنطوني عنوانه)ا))
الز تو4) اجن 4  بلك هية  زنقة  (25

46000)اسفي املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)399/2021.
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CAUDIACO SARL AU

جيمي ياس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CAUDIACO SARL AU
 LOTISSEMENT(AZELF، 201
44000، ESSAOUIRA(MAROC

جيمي ي س بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 
تج ري رقم 03 في مركز اور ر اك دير  - 

80000 اك دير املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
46359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
جيمي) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

ي س.
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مق ولة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االبغ ل الع مة و الشن ء.

مح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

في مركز اور ر اك دير)) (03 تج ري رقم)

- 80000)اك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

الشركة جيمي ي س):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) جيمي  ي سي4  السيد 

 44000 الصو رة) سميمو  مركز 

الصو رة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جيمي  ي سي4  السيد 

 44000 الصو رة) سميمو  مركز 

الصو رة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (24 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)715.

94I

THE RIGHT POINT

MEISER MAGHREB
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MEISER MAGHREB بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحر ة الط بق الث لث الشقة 5  - 

20220 الدارالشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.471749

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 م رس) (16 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

من) ري  درهم«) (3.850.000«

 3.950.000« إلى) درهم«) (100.000«

القيمة) رفع  ( (: طر ق) عن  درهم«)

اإلسمية لألسهم املوجودة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)10412.

95I

fiduazizi

LATINA TRAVAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

fiduazizi

ب رع عمر املخت ر حي القدس ب رع 

عمر املخت ر حي القدس، 7000، 

العيو4 املغرب

LATINA TRAVAUX بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوف ق بلوك W رقم 543 مدينة 

الوف ق بلوك W رقم 543 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.LATINA TRAVAUX

تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

العق قير.

مدينة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
مدينة) (543 رقم) (W بلوك) الوف ق 
 70000  543 رقم) (W بلوك) الوف ق 

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

الشيكر) العز ز  عشد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

السيد عشد العز ز الشيكر):)1000 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الشيكر) العز ز  عشد  السيد 

عنوانه)ا))ب رع محمد الس دس رقم)

99 81000)كلميم املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

الشيكر) العز ز  عشد  السيد 

عنوانه)ا))ب رع محمد الس دس رقم)

99 81000)كلميم املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

15)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)793/2021.
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SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE
PROMOKHAOULANE SARL

إعال4 متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE PROMOKHAOULANE

SARL »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: تجزئة 

رسم ء 2ب - 3ب الط بق الث ني 

مكتب رقم 2 طر ق عي4 الشقف 

ف س - 30000 ف س املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.26381

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)25)ركتوبر)2017

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

محمد) السيد  حصص  مجموع  بيع 

خوالني حسني التي تقدر بسشعة آالف)

و خمسم ئة حصة قيمته  سشعم ئة)

وخمسو4 رلف درهم لف ئدة السيد)

قش7) الذي  حسني  خوالني  ربيد 

بقيمة) الحصص  ه ته  براء) بدوره 

مئة درهم للحصة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة من)

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  بركة 

بركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشر ك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

من) للشركة  اإلجتم عي  املقر  تحو 7 

ZC 174)طر ق مكن س) العنوا4 رقم)

ف س إلى العنوا4 الت لي تجزئة رسم ء)

 2 3ب الط بق الث ني مكتب رقم) 2ب)

طر ق عي4 الشقف ف س)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة من)

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  بركة 

بركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشر ك الوحيد

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تحو 7 مقر الشركة من العنوا4 رقم)

إلى) ف س  مكن س  طر ق  (ZC  174

العنوا4 الت لي تجزئة رسم ء)2ب)3ب)

طر ق) (2 رقم) مكتب  الث ني  الط بق 

عي4 الشقف ف س)



7225 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

السيد خوالني حسني) رصشح  م يلي:)
 44 رقم) فيال  ب  الق طن  ربيد 

إيموزار) طر ق  الكولومب  تجزئة 

ف س الح م7 للشط قة الوطنية رقم)

ملجموع) الوحيد  امل لك  (C447041

حصص الشركة التي ررسم له  ثالثة)

ماليي4 درهم)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1062/021.

97I

LA VIE FISCALE

GUTY LOGISTIC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC

GUTY LOGISTIC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 103 ب رع 

الدرفوفي الط بق الث ني رقم 06 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 GUTY (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.LOGISTIC

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.

 103 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع الدرفوفي الط بق الث ني رقم)06 

- 60000)وجدة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: محسن) وكوتي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد وكوتي نجيب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) محسن  وكوتي  السيد 

ب رع الحسن الث ني تجزئة لعلج رقم)

01 60000)وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) نجيب  وكوتي  السيد 

ب رع الحسن الث ني تجزئة لعلج رقم)

01 60000)وجدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محسن  وكوتي  السيد 

ب رع الحسن الث ني تجزئة لعلج رقم)

01 60000)وجدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)881.

98I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

PIXEL  ABDOU 
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 PIXEL  ABDOU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 

1, رقم 32, زنقة 19 حي  األطلس 1  - 

50070 مكن س املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.30887

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 23)فبراير) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  PIXEL  ABDOU ( الوحيد) الشر ك 

مشلغ ررسم له )10.000)درهم وعنوا4)

رقم) (,1 رقم) اإلجتم عي مح7  مقره  

32,)زنقة)19)حي))األطلس)1  - 50070 

التصفية) (: مكن س املغرب نتيجة ل)

االرادية و الح7 املسشق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب مح7 رقم)
1,)رقم)32,)زنقة)19)حي))األطلس)1 - 

50070)مكن س املغرب.)

و عي4:

الحجوجي)) ( العلي) عشد  السيد)ة))

الط بق) (8 35)جن ح) رقم) و عنوانه)ا))

مكن س) (50070 ( قرطشة) تجزئة  (2

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)130.

99I

AMAR IDEA CABINET

ABNAA EL MAATI PROMO
إعال4 متعدد القرارات

AMAR IDEA CABINET

 ELOULFA  CITE,110

 COMMUNE ، 20202،

CASABLANCA MAROC

 ABNAA EL MAATI PROMO

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ليس سفة 

تقسيم خزامة رقم و216 ،الدار 

الشيض ء - 20190 الدار الشيض ء 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.162683

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)11)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

م يلي:))الجمع الع م يعي4 السيد عشد)

دواح رقم الشط قة الوطنية) ( الرحيم)

BK 46268))و السيدة رفيقة ن صري)

 BK 195365 رقم الشط قة الوطنية)

كمسيرين برك ء

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

بعد وف ة الشر ك السيد رحمد دواح)

التوزيع) حسب  ( حصصه) نق7  تم 

املشلغ عنه في عقد اإلراثة).

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:6,7 رقم) بند 

على) مقسم  الشركة  ررسم ل  م يلي:)

السيد عشدالرحيم) ك آلتي:) برك ء) (8

دواح))يملك)2400))سهم و))قدره امل لي)

السيد بوبعيب) ( درهم و) (240000

600))سهم و))قدره امل لي) دواح يملك)

60000)درهم و السيدة))ف طنة افرج))

سهم قدره امل لي60000  ( (600 تملك)

درهم و السيدة رفيقة ن صري تملك)

450)سهم قدره امل لي)45000)درهم و)

السيد رس مة دواح يملك))557)سهم)

السيد) و  درهم  (55700 امل لي) قدره 

قدره) سهم  ( يملك557) دواح  ف رس 

وسيم) السيد  و  درهم  امل لي55700)

امل لي) قدره  سهم  يملك557) دواح 

دواح) درهم والسيدة إسراء) (55700

 27900 سهم قدره امل لي) (279 تملك)

درهم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768881.

100I
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TRANSLINE ENRGIE

TRANSLINE ENERGIE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

TRANSLINE ENRGIE

 LOT(TAROUDANT(RUE 5 N

 7 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TRANSLINE ENERGIE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 148 ب رع 

ب  حم د الط بق 5 رقم 18 - 20000 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRANSLINE ENERGIE

غرض الشركة بإيج ز):)نق7 السلع)

,تج رة املحروق ت),تج رة.

 148 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 -  18 رقم) (5 الط بق) ب  حم د  ب رع 

20000)الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الحوزي) ربيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الحوزي  ربيد  السيد 

 12 مدخ7) (05 التوسعة الكبرى مج)

 20000 ( البرنو�سي) 180سيدي  رقم)

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحوزي  ربيد  السيد 

 12 مدخ7) (05 التوسعة الكبرى مج)

 20000 ( البرنو�سي) 180سيدي  رقم)

الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

101I

ESPACE CONSULTING

TRY EQUIPMENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX(MENARA, VN ،

30000، FES(MAROC

TRY EQUIPMENT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 53, 

تجزئة مسرى, بردلة, زواغة, ف س - 

30000 ف س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRY (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.EQUIPMENT

تجهيز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مط بخ املط عم و املق هي.

عنوا4 املقر االجتم عي):)الرقم)53, 

(- ف س) زواغة,) بردلة,) تجزئة مسرى,)

30000)ف س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد مخلوفي عشد الصمد):))700 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: ( اكرام) بنعمرو  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الصمد) عشد  مخلوفي  السيد 

عنوانه)ا))الدار الشيض ء)20000)الدار)

الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيدة بنعمرو اكرام)

ف س)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة بنعمرو اكرام)

ف س)30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1211.

102I

fiduazizi

MOUNIR PLATRE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

fiduazizi

ب رع عمر املخت ر حي القدس ب رع 

عمر املخت ر حي القدس، 7000، 

العيو4 املغرب

MOUNIR PLATRE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 F14 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم

الوك لة 01 بلوك F رقم F14 الوك لة 

01 بلوك F 70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MOUNIR PLATRE

توزيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

تسو ق الجبس.
 F14 عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)
الوك لة) (F14 رقم) (F بلوك) (01 الوك لة)

01)بلوك)F 70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: منير) العز ز  عشد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيد احمد منير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: منير) العز ز  عشد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

بقيمة) (500 (: منير) احمد  السيد 

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عشد العز ز منير عنوانه)ا))
 02 الوحدة) حي  (116 رقم) (24 زنقة)

70000)العيو4 املغرب.
زنقة) السيد احمد منير عنوانه)ا))
24)رقم)116)حي الوحدة)02 70000 

العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد العز ز منير عنوانه)ا))
 02 الوحدة) حي  (116 رقم) (24 زنقة)

70000)العيو4 املغرب
زنقة) السيد احمد منير عنوانه)ا))
24)رقم)116)حي الوحدة)02 70000 

العيو4 املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

02)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)658/2021.

103I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش رات الجش ئية

TRANS BELKHEIR -KOUKH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

األستش رات الجش ئية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليم 4 ، 14200، سيدي سليم 4 

املغرب

 TRANS(BELKHEIR -KOUKH

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي توطي4: 

مكتب رقم 3 إق مة الي سمي4 25 

بولف ر يعقوب املنصور  - 14200 

القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.BELKHEIR -KOUKH

نق7) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السلع.

توطي4:) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 25 الي سمي4) إق مة  (3 رقم) مكتب 

 14200 (- ( املنصور) يعقوب  بولف ر 

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد حميد الكوخ):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بلخيري) منعيم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الكوخ  حميد  السيد 
 14200 ( دوار الكن فدة دار بلع مري)

سيدي سليم 4 املغرب.
عنوانه)ا)) بلخيري  منعيم  السيد 
حي الوحدة)01)مجموعة)17)بلوك س)
سيدي يحي الغرب) (14250  08 رقم)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الكوخ  حميد  السيد 
 14200 ( دوار الكن فدة دار بلع مري)

سيدي سليم 4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)-.
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kimeca

kimeca
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

kimeca
 drissia 4 bv(d(n(casa، 20530،

casa maroc
kimeca بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ؤنقة ب بوم 
بلفديز زقم 29 الشيض ء - 20300 

الدازالشيض ء املغزب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)17)بتنبر)2020)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
29)الشيض ء) »ؤنقة ب بوم بلفديز زقم)
إلى) املغزب«) الدازالشيض ء) (20300  -
»الزقم)237)الحي الصن عي رن تة عي4)
املحمدية)) (28810 املجمدية) ( جرودة)

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)761750.

105I

fiduazizi

NASSIRI OTM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

fiduazizi
ب رع عمر املخت ر حي القدس ب رع 
عمر املخت ر حي القدس، 7000، 

العيو4 املغرب
NASSIRI OTM بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوك لة 1 رقم 608 بلوك D تجزئة 
 D 70000 الوك لة 1 رقم 608 بلوك

العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35469
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NASSIRI OTM
غرض الشركة بإيج ز):)نق7 السلع)

للحس ب الغير.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تجزئة) (D بلوك) (608 رقم) (1 الوك لة)
 D 70000 بلوك) (608 رقم) (1 الوك لة)

العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الن صري) محمد  سيدي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: الن صري) السيد سيدي محمد 

1000)بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الن صري) محمد  سيدي  السيد 

حي التع و4 زنقة طرابلس) عنوانه)ا))

رقم)88 70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الن صري) محمد  سيدي  السيد 

حي التع و4 زنقة طرابلس) عنوانه)ا))

رقم)88 70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

02)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)659/2021.

106I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش رات الجش ئية

H-O-T TOURS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

األستش رات الجش ئية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليم 4 ، 14200، سيدي سليم 4 

املغرب

H-O-T TOURS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي توطي4: 

مكتب رقم 3 إق مة الي سمي4 25 

بولف ر يعقوب املنصور  - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 H-O-T(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TOURS

-رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متنوعة)

-)التج رة.

توطي4:) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 25 الي سمي4) إق مة  (3 رقم) مكتب 

 14000 (- ( املنصور) يعقوب  بولف ر 

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد حم د الح ي7):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عثم 4 فقير):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الح ي7  حم د  السيد 

سيدي) (14200 دوار العوابد بومعيز)

سليم 4 املغرب.

عنوانه)ا)) فقير  عثم 4  السيد 

سيدي) (14200 دوار املغليي4 بومعيز)

سليم 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الح ي7  حم د  السيد 

سيدي) (14200 دوار العوابد بومعيز)

سليم 4 املغرب

عنوانه)ا)) فقير  عثم 4  السيد 

سيدي) (14200 دوار املغليي4 بومعيز)

سليم 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)-.
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AMAR IDEA CABINET

 EXTRA PRODUCTION

ELECTRIQUE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

AMAR IDEA CABINET

 ELOULFA  CITE,110

 COMMUNE ، 20202،

CASABLANCA MAROC

 EXTRA PRODUCTION

ELECTRIQUE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

املسيرة زنقة 6 ركتوبر رقم 6 ط بق 3 

منزل رقم 3  الدار الشيض ء - 20100 

الدار الشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.469245

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

من) ري  درهم«) (2.000.000«

»2.000.000)درهم«)إلى)»4.000.000 

تقديم حصص) ( (: عن طر ق) درهم«)

نقدية رو عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770555.

108I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيو4 الس قية)

الحمراء

NITOSA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 

العيو4 الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيو4 املغرب

NITOSA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوف ق بطر 1 العيو4 - 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

33955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NITOSA

تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

معدات السي رات.

وبراء) النق7 وري نش ط إض في،)

وبيع السي رات الجديدة رو املستعملة)

وقطع الغي ر.

وص درات) واردات  في  التج رة 

السي رات.

واالستيراد) الع مة  التج رة 

والتصدير والتج رة بجميع رنواعه .

رخذ األسهم رو الفوائد بأي بك7)

مش بر رو غير مش بر في ري بركة رو)

بركة ذات غرض مم ث7.

الق نوني) التمثي7  عم7 وخدم ت 

للشرك ت.

التي تتص7) وغيره  من األنشطة 

بهذا) مش بر  غير  رو  مش بر  بشك7 

الغرض االجتم عي.)

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 70000 (- العيو4) (1 بطر) الوف ق 

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 166,67 ( (: السيد عمر ر مسعيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 166,66 ( (: اب ح ج) السيد رحمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

ف ض7) محمد  سيدي  السيد 

الرايس):))166,66)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).

((: س لم) رحمد  عم رة  ( السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (166,66

للحصة).

السيد سيدي الس لك به هة)))))):))

درهم) (100 بقيمة) حصة  (166,66

للحصة).

 166,66 ( (: براهيم) داهي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مسعيد  ر  عمر  السيد 
العيو4) (1 بطر) الوف ق  تجزئة 

70000)العيو4 املغرب.

عنوانه)ا)) اب ح ج  رحمد  السيد 
العيو4) (1 بطر) الوف ق  تجزئة 

70000)العيو4 املغرب.

ف ض7) محمد  سيدي  السيد 

الوف ق) تجزئة  عنوانه)ا)) الرايس 
العيو4) (70000 العيو4) (1 بطر)

املغرب.

س لم) رحمد  عم رة  ( السيد)

 1 بطر) الوف ق  تجزئة  عنوانه)ا))

العيو4)70000)العيو4 املغرب.

به هة)) الس لك  سيدي  السيد 

 1 بطر) الوف ق  تجزئة  عنوانه)ا))

العيو4)70000)العيو4 املغرب.

عنوانه)ا)) براهيم  داهي  السيد 
العيو4) (1 بطر) الوف ق  تجزئة 

70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مسعيد  ر  عمر  السيد 
العيو4) (1 بطر) الوف ق  تجزئة 

70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر) (20 بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2020)تحت رقم)2816/20.

109I
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ESPACE CONSULTING

SALIM DEV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX(MENARA, VN ،

30000، FES(MAROC

SALIM DEV بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 

ابن مو�سى الكواش ,الط بق الث ني , 

ب رع عشد الكر م الخط بي, املدينة 

الجديدة, ف س - 30000 ف س 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SALIM(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.DEV

ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة او انش ءات.

عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(, ,الط بق الث ني) ابن مو�سى الكواش)

املدينة) الخط بي,) الكر م  ب رع عشد 

ف س) (30000 (- ف س) الجديدة,)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( بس م) مصطفى  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

)عنوانه)ا)) السيد مصطفى بس م)
ف س)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد مصطفى بس م)
ف س)30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (05 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1031.
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AMAR IDEA CABINET

ABNAA EL MAATI PROMO
إعال4 متعدد القرارات

AMAR IDEA CABINET
 ELOULFA  CITE,110

 COMMUNE ، 20202،
CASABLANCA MAROC

 ABNAA EL MAATI PROMO
»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي:  ليس سفة 
تقسيم خزامة رقم و216 ،الدار 
الشيض ء - 20190 الدار الشيض ء 

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.162683

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)08)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
رفيقة) السيدة  حصص  بيع  م يلي:)
ن صري لص لح السيد بوبعيب دواح)
والتبرع بنصيب فروع الع ئلة لجدهم)

السيدبوبعيب دواح
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
رفيقة) السيدة  استق لة  م يلي:)
الشط قة) تحم7  التي  املسيرة  ن صري 
يشقى) وبذلك  ( (BK195365 رقم)
السيد) هو  للشركة  الوحيد  املسير 

عشدالرحيم دواح

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:6,7 رقم) بند 

على) مقسم  الشركة  ررسم ل  م يلي:)

السيد عشدالرحيم) ك آلتي:) برك ء) (3

قدره) ( و) سهم  ( (2400 يملك) ( دواح)

السيد) ( و) درهم  (240000 امل لي)

3000))سهم و)) بوبعيب دواح يملك)

300000)درهم و السيدة)) قدره امل لي)

600))سهم قدره) تملك) ( ف طنة افرج)

امل لي60000)درهم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770672.
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CABINET CBA SARL

THE BEST FROU FROU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة ب بوم، ط بق 3، ب رع 

محمد الخ مس ، 20250، الدار 

الشيض ء املغرب

THE BEST FROU FROU  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 11 زاو ة 

زنقة بوفروي و زنقة دو داكير، 

بوركو4 - 20040 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.75315

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2020 نونبر) (11 املؤرخ في)

 THE(بركة ذات املسؤولية املحدودة

BEST FROU FROU)))مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (500.000

بوفروي) زنقة  زاو ة  (11 اإلجتم عي)

 20040 (- بوركو4) و زنقة دو داكير،)

الدار الشيض ء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

وجود نش ط تج ري..

11)زاو ة) و حدد مقر التصفية ب)

داكير،) دو  زنقة  و  بوفروي  زنقة 

الشيض ء) الدار  (20040 (- بوركو4)

املغرب.)

و عي4:

و) السق ط  ( عمر) السيد)ة))

زنقة عشد هللا املكودي) ( (6 عنوانه)ا))

الدار) (20370 رنف  الدار الشيض ء))

الشيض ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770758.

112I

fiduazizi

FABRIDOK
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تفو ت حصص

fiduazizi

ب رع عمر املخت ر حي القدس ب رع 

عمر املخت ر حي القدس، 7000، 

العيو4 املغرب

FABRIDOK بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

املستقش7 رقم 494 حي املستقش7 

رقم 494 70000 العيو4 املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.29177

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 م رس) (09 في) املؤرخ 

املص دقة على):

الجشدي) نج ة  )ة)) السيد) تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.000

1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))سعد)

سعدي بت ر خ)06)م رس)2021.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

11)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)767/2021.

113I

FIDALIC CONSEIL

TERFERTILE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDALIC CONSEIL

االزده ر امتداد عم رة رقم 118 ، 

40000، مراكش املغرب

TERFERTILE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

املح مدية الو دا4 - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TERFERTILE

غرض الشركة بإيج ز):)الفالحة

بيع الخضر والفواكه ب لجملة.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

املح مدية الو دا4)-)40000)مراكش)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد السم وي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد السم وي محمد عنوانه)ا))

 40000 الو دا4) املح مدية  دوار 

مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

الطيف) عشد  السم وي  السيد 

الو دا4) املح مدية  دوار  عنوانه)ا))

40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)3049.

114I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

NAUTUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence(Noha(immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

NAUTUS بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

الصن عي موالي ربيد تجزئة خ لدية 

2 الزنقة 5 الدار الشيض ء 20400 

الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

322299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2015 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NAUTUS

صن عة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املالبس و االستيراد و التصدير.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الصن عي موالي ربيد تجزئة خ لدية)
 20400 الشيض ء) الدار  (5 الزنقة) (2

الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 2.500 ( (: فيص7) رف عي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد طعم منير):))2.500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) فيص7  رف عي  السيد 

القنيطرة)14070)القنيطرة املغرب.
الدار)) السيد طعم منير عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  (20450 الشيض ء)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فيص7  رف عي  السيد 
20450)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب
عنوانه)ا)) ( منير) طعم  السيد 

القنيطرة)14070)القنيطرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2015)تحت رقم)-.
115I

ALLEGEANCE CONSULTING

HOMO TRANS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 
و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
HOMO TRANS SARL  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 25 اق مة 
بنتح س ر حسنونة ط بق 4 ,بقة  
24 ,طنجة  - 90000 طنجة املغرب 

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. HOMO TRANS SARL

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع الدولية).

عنوا4 املقر االجتم عي):)25)اق مة)

,بقة)) (4 بنتح س ر حسنونة ط بق)

24),طنجة))-)90000)طنجة املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

50)حصة) ( (: ( السيد محمد بوز د)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 50 ( (: ( العس وي) حس م  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( بوز د) محمد  السيد 

 76 مجمع السالم طر ق ابق ر فيال)

طنجة))90000)طنجة))املغرب).

السيد حس م العس وي))عنوانه)ا))

اسش ني ))08001)بربلونة))اسش ني ).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( بوز د) محمد  السيد 

 76 مجمع السالم طر ق ابق ر فيال)

طنجة))90000))طنجة))املغرب)

السيد حس م العس وي))عنوانه)ا))

اسش ني ))08001)بربلونة))اسش ني )

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240397.

116I



7231 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

PILOTE BUSINESS

TAYER TRADING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

PILOTE BUSINESS

 TEMARA( TEMARA،( 12000،

TEMARA MAROC

ذات) بركة  (TAYER TRADING

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد

 2 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 
األول) الحسن  ب رع  الث لث  الط بق 

 12000 تجزئة عشد الرحيم و زهرة))-)

تم رة املغرب

مسؤولية)) ذات  بركة  تأسيس 

محدودة ذات الشر ك الوحيد)
رقم التقييد في السج7 التج ري):)

132323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TAYER(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRADING

:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

األبغ ل الع مة رو الشن ء

استيراد و تصدير.

عنوا4 املقر االجتم عي):)2)الط بق)

تجزئة) األول  الحسن  ب رع  الث لث 

تم رة) (12000 (- ( عشد الرحيم و زهرة)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (100 ( (: يحيى) ت ئر  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

حي) عنوانه)ا)) يحيى  ت ئر  السيد 
تجزئة) ز  د  بن  ط رق  ب رع  الغزالي 
األبط ل رقم)77)بقة)1 12000)تم رة))

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) يحيى  ت ئر  السيد 
تجزئة) ز  د  بن  ط رق  ب رع  الغزالي 
األبط ل رقم)77)بقة)1 12000)تم رة))

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( بتم رة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5162.
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TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

  3E  ETHIC  ECOLOGIC
ECONOMIC

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS
 HAY(TARGA(N° 512

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  3E  ETHIC  ECOLOGIC
ECONOMIC بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
  AV وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 ALLAL  EL(FASSI(COMPLEXE
 MAAMRI(IMM 6  APPT(N°9

MARRAKECH  - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
  3E (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
.ETHIC  ECOLOGIC  ECONOMIC
غرض الشركة بإيج ز):)استيراد و)

تصدير منتج ت التجمي7
تج رة.

  AV (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 ALLAL  EL FASSI COMPLEXE
 MAAMRI( IMM( 6( ( APPT( N°9
مراكش) (MARRAKECH  - 40000

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة))صوفي ))الوص ل):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الوص ل) ( صوفي ) ( السيدة)
زنقة) االدارسة  حي  (447 عنوانه)ا))
ف س) (30000 مسعود الشيكر ف س)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الوص ل) ( صوفي ) ( السيدة)
زنقة) االدارسة  حي  (447 عنوانه)ا))
ف س) (30000 مسعود الشيكر ف س)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)181768.
118I

4T SERVICE

4T SERVICE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

4T SERVICE
 casablanca(casablanca، 20400،

CASABLANCA maroc
4T SERVICE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
رح ل املسكيني االق مه صف  

الط بق 3 رقم 13 - الدار الشيض ء 
51 - 20220  الدار الشيض ء اململكة 

املغربية
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494619
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 4T (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SERVICE
:))بيع قطع) غرض الشركة بإيج ز)

الغي ر صي نة.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رح ل املسكيني االق مه صف  الط بق)
3)رقم)13)-)الدار الشيض ء)51 - 20220  

الدار الشيض ء)اململكة املغربية.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: حقيوي) املهدي  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
املهدي حقيوي عنوانه)ا)) ( السيد)
تجزئة سرزا4 زنقة)2)رقم)85)سيدي)
الدار) ( (20220 مومن الدار الشيض ء)

الشيض ء)اململكة املغربية.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي حقيوي عنوانه)ا)) ( السيد)
تجزئة سرزا4 زنقة)2)رقم)85)سيدي)
الدار) ( (20220 مومن الدار الشيض ء)

الشيض ء)اململكة املغربية
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770176.
119I
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fidact

STE  TRANS TAIBAT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم ، 

14200، سيدي سلم 4 املغرب

STE  TRANS(TAIBAT بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 ب رع  

موالي عشد العز ز االق مة  موالي 

عشد العز ز رقم 04 - 14020 

القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59569

 04 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

  STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRANS TAIBAT

نق7) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع احس ب الغير في الداخ7 و)

الخ رج

-)االستيراد و التصدير.

59)ب رع)) عنوا4 املقر االجتم عي):)

موالي عشد العز ز االق مة))موالي عشد)

القنيطرة) (14020  -  04 رقم) العز ز 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشد الق در طيشة):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عشد الق در طيشة عنوانه)ا))
سيدي) (14200 سليم 4) سيدي 

سليم 4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد الق در طيشة عنوانه)ا))
سيدي) (14200 سليم 4) سيدي 

سليم 4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 
م رس)2021)تحت رقم)2011/2021.

120I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

HERMANOS NA SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 Groupe Management de(
Compétence(S.A.R.L (A-U

5، ب رع الحر ري، الط بق الث لت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب
HERMANOS NA SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الصف ح 
حي سيدي بوجمعة بفش و4 - 

91000 بفش و4 املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1567
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HERMANOS NA SARL
غرض الشركة بإيج ز):)املت جرة في)
واألبغ ل) ابغ ل الشن ء) ( مواد الشن ء)

الع مة و املختلفة..

الصف ح) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
(- بفش و4) بوجمعة  سيدي  حي 

91000)بفش و4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد النشخوت العمراني يونس):))
340)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
عشد) العمراني  النشخوت  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (330 ( (: الحني4)

درهم للحصة).
عشد) العمراني  النشخوت  السيد 
 100 حصة بقيمة) (330 ( (: الفضي7)

درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
العمراني يونس) النشخوت  السيد 
عنوانه)ا))حي ظهر بن عي د بفش و4)

91000)بفش و4 املغرب.
عشد) العمراني  النشخوت  السيد 
عي د) بن  حي ظهر  عنوانه)ا)) الحني4 
بفش و4)91000)بفش و4 املغرب.

عشد) العمراني  النشخوت  السيد 
الفضي7 عنوانه)ا))حي ظهر بن عي د)
بفش و4)91000)بفش و4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

العمراني يونس) النشخوت  السيد 
عنوانه)ا))حي ظهر بن عي د بفش و4)

91000)بفش و4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( بشفش و4) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)31/2021.

121I

نوغلب

SOCIETE FAHSI SEL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

نوغلب
بقة 7 ، ط بق4  تقسيم ر زان  
مبروكة طر ق ركوراي مكن س ، 

50000، مكن س املغرب

SOCIETE FAHSI SEL بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 210 

الط بق االر�سي حي السالم سيدي 

سعيد مكن س - 50000 مكن س 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCIETE FAHSI SEL

-)مصف ة) (: غرض الشركة بإيج ز)

ملح

-)ت جر ملح ب لجملة.

 210 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سيدي) السالم  حي  االر�سي  الط بق 

مكن س) (50000 (- مكن س) سعيد 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السالم) عشد  الفح�سي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السالم) عشد  الفح�سي  السيد 
وجه) (38 زنقة) (32 رقم) عنوانه)ا))

مكن س) (50000 مكن س) اعروس 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السالم) عشد  الفح�سي  السيد 
وجه) (38 زنقة) (32 رقم) عنوانه)ا))

مكن س) (50000 مكن س) اعروس 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1378.

122I

مركز الجش ي ت و املح سشة

TRANSPORT TR KAHLI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مركز الجش ي ت و املح سشة
رقم 31 الط بق الرابع عم رة امن ر ، 

86350، انزك 4 املغرب

TRANSPORT TR KAHLI  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بلوك 

02 رقم 77 حي العرب ايت ملول - 

80150 ايت ملول املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

22745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. TRANSPORT TR KAHLI

النق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

لحس ب) للشض ئع  الدولي  و  الوطني 

الغير.

بلوك) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- حي العرب ايت ملول) (77 رقم) (02

80150)ايت ملول املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( هللا) عشد  كحلي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد زادي عشد اللطيف)):))500 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

اللطيف)) عشد  زادي  السيد 
حي) (177 ( رقم) ج  بلوك  عنوانه)ا))
املسيرة ايت ملول)))80150)ايت ملول)

املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد كحلي عشد هللا)
ايت) العرب  حي  (77 رقم) (02 بلوك)

ملول)80150)ايت ملول املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد كحلي عشد هللا)
ايت) العرب  حي  (77 رقم) (02 بلوك)

ملول)80150)ايت ملول املغرب
اللطيف)) عشد  زادي  السيد 
حي) (177 ( رقم) ج  بلوك  عنوانه)ا))
املسيرة ايت ملول)))80150)ايت ملول)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)673.
123I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

BLUPHARM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BLUPHARM بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 
رقم R23 االف ق سع دة مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BLUPHARM
بيع) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 
و) واملستلزم ت  املعدات  توزيع  و 

املكمالت الطشية.
-)استيراد

-)مق يضة تج ر ة.
عنوا4 املقر االجتم عي):)عم رة رقم)
R23)االف ق سع دة مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: محمد) املومهي7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: سعيد) بو حيى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد املومهي7 محمد عنوانه)ا))
مراكش) (40000 ( ملو ة) اق مة  (17

املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  بو حيى  السيد 
الحي) (04 رقم) طفي7  ابن  زنقة  (16

الشتوي))40000)مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املومهي7 محمد عنوانه)ا))
مراكش) (40000 ( ملو ة) اق مة  (17

املغرب
عنوانه)ا)) سعيد  بو حيى  السيد 
الحي) (04 رقم) طفي7  ابن  زنقة  (16

الشتوي))40000)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121765.

124I

لوكسر للحس ب ت

غزال الشرق
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

لوكسر للحس ب ت
41 ب رع برك 4 الط بق الث ني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب
غزال الشرق بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة غ ن  

رقم 8 طر ق ت زة - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
غزال) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

الشرق.
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

العمومي للمس فر ن.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
غ ن  رقم)8)طر ق ت زة)-)60000)وجدة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد السيد عشد الحميد):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
لوكيلي) سفي 4  السيد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500   :

للحصة.
 500 (: السيد السيد عشد الحميد)

بقيمة)100)درهم.
(: لوكيلي) سفي 4  السيد  السيد 

500)بقيمة)100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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لوكيلي) سفي 4  السيد  السيد 
عنوانه)ا))حي االم7)3)زنقة النسيم)2 

رقم)35 60000)وجدة املغرب.
الحميد) عشد  السيد  السيد 
نبي7) اق مة  تطوا4  طر ق  عنوانه)ا))
وجدة) (90000  1 الط بق االول رقم)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لوكيلي) سفي 4  السيد  السيد 
عنوانه)ا))حي االم7)3)زنقة النسيم)2 

رقم)35 60000)وجدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)913.
125I

PILOTE BUSINESS

 ESSAADY TRAVAUX ET
TRANSPORT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA(TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
 ESSAADY TRAVAUX ET

TRANSPORT بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 113 عي4 
الروز مركز الصخيرات - 12050 

الصخيرات املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.118307

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)04)بتنبر)2017)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الصخيرات) مركز  الروز  عي4  (113«
إلى) املغرب«) الصخيرات  (12050  -
»الشقة)01)عم رة)12)إق مة إيم 4))-)

12050)الصخيرات))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بتنبر) (24 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2017)تحت رقم)93131.
126I

ESPACE CONSULTING

ALL BEST SERVICES  - ABS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX(MENARA, VN ،

30000، FES(MAROC

 ALL(BEST(SERVICES  - ABS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املح7 رقم 

24, قس ر ة االم7, ب رع الجيش 

امللكي, املدينة الجديدة - 30000 

ف س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ALL (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BEST SERVICES  - ABS

خدم ت) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

إدار ة مختلفة.

املح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم)24,)قس ر ة االم7,)ب رع الجيش)

 30000 (- الجديدة) املدينة  امللكي,)

ف س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (200 ( (: ف يزمن ر) السيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ف س) ف يزمن ر عنوانه)ا)) السيدة 

30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ف س) ف يزمن ر عنوانه)ا)) السيدة 

30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1091.

127I

مكتب املتني للمح سشة و التدبير

FLAT BUILDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

مكتب املتني للمح سشة و التدبير

س حة نف را 3 اق مة س 4 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 

طنجة املغرب

FLAT BUILDING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

موالي إسم عي7 ، إق مة  الشوغ ز 

الط بق األول,  رقم 4 - . طنجة 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.25977

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)04)بتنبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

إق مة)) (، إسم عي7) موالي  »ب رع 

 .  -  4 رقم) ( األول,) الط بق  الشوغ ز 

طنجة املغرب«)إلى)»الط بق األول من)

جو ث) زنقة  زاو ة  الكتبية,) اإلق مة 

طنجة)) (. (- (15 رقم) بقة  ومل رتي4 

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240369.

128I

SAGASUD

RAYANE AUTO RENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة

 ذات الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

SAGASUD
ب رع االمير موالي عشد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، 4العيو

LAAYOUNE املغرب
 RAYANE AUTO RENT

بركة ذات مسؤولية  محدودة 
ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
الشهيد بشراي  س حة الدبيرة 

قيس ر ة الفتح رقم 18 - 70000 
العيو4 املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4069
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)17)فبراير)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
س حة) بشراي   الشهيد  »ب رع  من)
 -  18 رقم) الفتح  قيس ر ة  الدبيرة 
»ب رع) إلى) املغرب«) العيو4  (70000
 70000  -  46 رقم) (6 محمد) محج 

العيو4))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
15)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)791.

129I

Les bons comptes

ES EQUIPEMENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
ES EQUIPEMENT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 
الهدى زنقة محمد بلفر ج ج ه 

2 عم رة 90 الط بق 3 الشقة 15 
سيدي مومن الدار الشيض ء
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CASABLANCA 20400 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ES (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.EQUIPEMENT

بركة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املش ني) وتشييد  املدنية  الهندسة 

وجميع املهن.

اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 2 ه) ج  بلفر ج  محمد  زنقة  الهدى 

عم رة)90)الط بق)3)الشقة)15)سيدي)

 CASABLANCA(مومن الدار الشيض ء

20400)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الحكيم) عشد  سدرا4  السيد 
الكر م) عشد  زنقة  (43 عنوانه)ا))

 20400  14 الرقم) (3 ديوري الط بق)

الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) املنجرة  محمد  السيد 

املدينة) (60 فيال) سيتي  كولف 

الخضراء)بوسكورة النواصر)20023 

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم) عشد  سدرا4  السيد 
الكر م) عشد  زنقة  (43 عنوانه)ا))

 20400  14 الرقم) (3 ديوري الط بق)

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770949.

130I

لوكسر للحس ب ت

CENTRE NISSRINE BEAUTY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

لوكسر للحس ب ت

41 ب رع برك 4 الط بق الث ني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب

 CENTRE NISSRINE BEAUTY

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 301 

الط بق السفلي جن 4 مكن س 2 - 

50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CENTRE NISSRINE BEAUTY

مركز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التجمي7.

 301 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 -  2 مكن س) جن 4  السفلي  الط بق 

50000)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

لديني) نسر ن  السيدة  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: لديني) نسر ن  السيدة  السيدة 

1.000)بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

لديني) نسر ن  السيدة  السيدة 
 60000 تونس) زنقة  (8 عنوانه)ا))

وجدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لديني) نسر ن  السيدة  السيدة 
 60000 تونس) زنقة  (8 عنوانه)ا))

وجدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1279.

131I

 société marocaines des énergies et espaces

verts

الشركة املغربية للطاقات و 

املناطق الخضراء
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 société marocaines des énergies

et espaces verts

 N 104 bloc(imlil(kelaat(sraghna

 ، 43000، el(kelaa(des(sraghna

Maroc

الشركة املغربية للط ق ت و املن طق 

الخضراء بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 104 

حي املي7 قلعة السراغنة - 43000  

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

4451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)الشركة)
املغربية للط ق ت و املن طق الخضراء.
و) بيع  (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 
الط ق ت) رنظمة  إصالح  و  تركيب 

الشمسية
-)غرس و تجهيز املن طق الخضراء.

عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)104 
  43000 (- حي املي7 قلعة السراغنة)

قلعة السراغنة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد حمزة الروص في عنوانه)ا))
حي املي7 قلعة السراغنة) (104 رقم)

43000))قلعة السراغنة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة الروص في عنوانه)ا))
حي املي7 قلعة السراغنة) (104 رقم)

43000))قلعة السراغنة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بت ر خ)04 

م رس)2021)تحت رقم)100/2021.
132I

اءتم نية عشد الرحيم

MAFROUCHAT AL FATH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

اءتم نية عشد الرحيم
زنقة ربو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15000، الخميس ت املغرب
MAFROUCHAT AL FATH بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 
225 زنقة واد الدورة حي الزهراء 
الخميس ت - 15000 الخميس ت 

املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

29231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAFROUCHAT AL FATH

األبغ ل) (: غرض الشركة بإيج ز)

في) ومق ول  املن زل  وتأثيث  املختلفة 

النق7.

الرقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الزهراء) حي  الدورة  واد  زنقة  (225

الخميس ت) (15000 (- الخميس ت)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد الحسن حموت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الحسن حموت عنوانه)ا))

حي العربي بنعي د الخميس ت)15000 

الخميس ت املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن حموت عنوانه)ا))

حي العربي بنعي د الخميس ت)15000 

الخميس ت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لخميس ت) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)247.

133I

BETOUIC

BETOUIC SARLAU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

BETOUIC

 avenue(Azerbaïdjan 100, ,100

 avenue(Azerbaïdjan، 93040،

Tétouan Maroc

BETOUIC SARLAU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 10 

عم رة 19 ميكست  الص فية حي 

رغراس - 93150 م رتي7 املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.25649

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 فبراير) (09 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

 BETOUIC الوحيد) الشر ك  ذات 

 10.000 ررسم له ) مشلغ  ( (SARLAU

درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم)

ميكست  الص فية حي) (19 عم رة) (10

املغرب) م رتي7  (93150 (- رغراس)

رقم) ري  إنج ز  عدم  (: ل) نتيجة 

مع مالت.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ميكست  الص فية حي) (19 عم رة) (10

رغراس)-)93150)م رتي7 املغرب.)

و عي4:

و) بالمي4  ( نورالدين) السيد)ة))
السواني) تجزئة  (170 رقم) عنوانه)ا))

)ة)) تطوا4 املغرب كمصفي) (93040

للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0468.

134I

Sonrisa

QUALITY PALM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

QUALITY PALM بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي قصر 
ت ور رت مدغرة الربيدية - 52000 

الربيدية املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.13305

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تغيير) (2021 فبراير) (15 املؤرخ في)
تسيير اإلنت ج) (-« نش ط الشركة من)
إلى) التج ري رو الصن عي رو الفالحي«)

»-)اإلنت ج الفالحي)».
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)137/2021.

135I

موثق

MEDSAT
إعال4 متعدد القرارات

موثق
ب رع بيتهوفن اق مة املوحدين 1 
الط بق االول رقم 43 ، 90000، 

طنجة املغرب
MEDSAT  »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: قطعة 

159، منطقة اللوجيستيك، 
للمنطقة الحرة لطنجة، كزن ية - 

90100 طنجة املغرب .
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.40149

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)18)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

املص دقة على التفو ت الذي) م يلي:)

من) حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى  تم 

طرف االست د سليم االحمدي موثق)

و) (،15/01/2021 بت ر خ) بطنجة،)

عشد) السيد  فوت  بموجشه  الذي 

الهشة) سبي7  على  (، بوقيش) الرحيم 

م ئة) ( امع صم) لطيفة  للسيدة  (،

)في الشركة)) )100))حصة مملوكة له)

(« بركة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

MEDSAT)»)ش.ذ.م.م

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
من الق نو4) ( (7 و) (6 تغيير الفصلي4)

األس �سي.)))))

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:))

من) استق لة السيد حسن بوقيش،)

مه مه كمسير بر ك،)و تعيي4 السيدة)

كمسيرة) امع صم،مك نه  لطيفة 

بر كة جديدة ملدة غير محدودة.)))

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)))

املس همة:)س هم الشرك ء)في الشركة)

السيد عشد الرحيم بوقيش) بم  يلي:)

حسن) السيد  ( (، درهم) (40.000

السيدة) و  درهم،) (50.000 بوقيش)

درهم.)) (10.000 ( امع صم) لطيفة 

املجموع:))100.000)حصة.)

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
الشركة) ررسم ل  حدد  امل ل:) ررس 

 100.000( في مشلغ م ئة رلف درهم)

 (1000( الف) الى  مقسمة  درهم))

درهم) م ئة  بقيمة  اجتم عية  حصة 

لك7 حصة،)موزعة بي4 الشرك ء)على)

الرحيم) عشد  السيد  (- الت لي:) النحو 

حسن) السيد  بوقيش)400)حصة،)

بوقيش)500)حصة،)و السيدة لطيفة)

امع صم)100)حصة.)املجموع:))1000 

حصة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (01 بت ر خ) بطنجة  التج ر ة 

2021)تحت رقم)239847.
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cabinet el asfari

SCI FNK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

cabinet el asfari

63 ب رع موالي يوسف ، 20000، 

الدار الشيض ء املغرب

SCI FNK بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 17 زنقة 

لحسن الشصري - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SCI (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FNK

 PRISE DE(:(غرض الشركة بإيج ز

.  PARTICIPATION
زنقة) (17 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الدار) (20000 (- الشصري) لحسن 

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 300 ( (: السيد ف بينيللي روبيرتو)

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة).

 300 ( (: جيوف ن ) زندرا4  السيدة 

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة).

السيد االصفري املصطفى):))300 

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة).

الشركة)LUSH LIFE :  100)حصة)

بقيمة)10.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

روبيرتو)) ف بينيللي  السيد 
 00017 اوسشيت ليطو) عنوانه)ا))

اوسشيت ليطو ايط لي .
السيدة زندرا4 جيوف ن  عنوانه)ا))
بوركوريسيو) (00128 بوركوريسيو)

ايط لي .
املصطفى) االصفري  السيد 
يوسف)) موالي  ب رع  (63 عنوانه)ا))

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
الشركة)LUSH LIFE)عنوانه)ا))17 
الدار) (20000 زنقة لحسن الشصري)

الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى) االصفري  السيد 
ب رع موالي يوسف)) (63 ( عنوانه)ا))

20000)الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)9980.

137I

العيو4 استش رات

SABRI ALIMANTATION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

العيو4 استش رات
رقم 31 ب رع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو4 املغرب
SABRI ALIMANTATION  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الراحة رقم 43 الط بق السفلي - 

70000 العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SABRI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

. ALIMANTATION

م ) ك7  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

يتعلق ب لتصدير و االستيراد،)تغليف)

الش ي،)التج رة الع مة،)تج رة املواد)

الغدائية)،)مواد التوب و النسيج)...

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- السفلي) الط بق  (43 رقم) الراحة 

70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: صبري) ربيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ربيد صبري عنوانه)ا))حي)

التع و4 زنقة نواديشو رقم)14 70000 

العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ربيد صبري عنوانه)ا))حي)

التع و4 زنقة نواديشو رقم)14 70000 

العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

18)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)839.
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موثق

MEDSAT
إعال4 متعدد القرارات

موثق

ب رع بيتهوفن اق مة املوحدين 1 

الط بق االول رقم 43 ، 90000، 

طنجة املغرب

MEDSAT »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي:  قطعة 
159، منطقة اللوجيستيك، 

للمنطقة الحرة لطنجة، كزن ية - 
90100 طنجة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.40149
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)21)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املص دقة على التفو ت الذي) م يلي:)
من) حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى  تم 
طرف االست د سليم االحمدي موثق)
و) (،18/01/2021 بت ر خ) بطنجة،)
حسن) السيد  بموجشه  فوت  الذي 
للسيد) الهشة،) سبي7  على  بوقيش،)
خمسم ئة) بوقيش،) الرحيم  عشد 
له)) حصة اجتم عية مملوكة  ((500(
في الشركة))ذات املسؤولية املحدودة)

بركة)»)MEDSAT)»)ش.ذ.م.م)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
من الق نو4) ( (7 و) (6 تغيير الفصلي4)

األس �سي)
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
الرحيم) عشد  السيد  تعيي4،) تجديد 
و السيدة لطيفة امع صم،) ( بوقيش)
في مك نهم  كمسيرين بر كي4 للشركة)

ملدة غير محدودة.
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تحيي4 النظ م االس �سي للشركة.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
املس همة:)س هم الشرك ء)في الشركة)
)السيد عشد الرحيم بوقيش) بم  يلي:)
لطيفة) السيدة  و  درهم  (90.000
املجموع:)) (. درهم) (10.000 امع صم)))

100.000)درهم.
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
حدد ررسم ل الشركة في) ررس امل ل:)
درهم) ((100.000( رلف) م ئة  مشلغ 
حصة) ((1000( رلف) إلى  مقسمة 
درهم) ((100( ( اجتم عية بقيمة م ئة)
لك7 حصة،)موزعة بي4 الشرك ء)على)
الرحيم) عشد  السيد  الت لي:) النحو 
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بوقيش)900)حصة و السيدة لطيفة)
املجموع:)) ( ( حصة.) ( (100 امع صم)

1000)حصة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240252.
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VISION AUDIT

 SOCIETE IMMOBILIERE
T.A.H-BATI

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD(ABDELMOUMEN(ETG(N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE

T.A.H-BATI بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 410 ب رع 
الزرقطوني اق مة حم د الرقم 1 - 

20190 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

419937
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2018 دجنبر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
SOCIETE IMMOBILIERE T.A.H-

.BATI
االنع ش) (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري.
 410 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب رع الزرقطوني اق مة حم د الرقم)

1 - 20190)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 BAATI(حسن ء ب عطي  السيدة 

 100 HASNA( :  500)حصة بقيمة)

درهم للحصة).

 TAHAR(الط هر ( الراخي) السيد 

 100 حصة بقيمة) (RAKHI( :  500

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 BAATI(حسن ء ب عطي  السيدة 

 2 روموندي) عنوانه)ا)) ((HASNA

81)تور اصيلة ب رع) 8)بقة) الط بق)

الشيض ء) الدار  (20370 انزرا4) بئر 

املغرب.

 TAHAR(الط هر ( الراخي) السيد 

بهيد) محج  عنوانه)ا)) ((RAKHI

مقداد لحر زي رقم)36)س د)20370 

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 BAATI(حسن ء ب عطي  السيدة 

 2 روموندي) عنوانه)ا)) ((HASNA

81)تور اصيلة ب رع) 8)بقة) الط بق)

الشيض ء) الدار  (20370 انزرا4) بئر 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2018)تحت رقم)00686318.
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ECOCOMPTA

MOTOFIXE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

MOTOFIXE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 
بورد الط بق 3 الرقم 5 الصخور 

السوداء - 29290 الدارالشيض ء  

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MOTOFIXE

إستراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

و) الن ر ة  الدراج ت  رجزاء) وبيع 

الع دية.
زنقة) (23 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الصخور) (5 الرقم) (3 الط بق) بورد 

الدارالشيض ء)) (29290 (- السوداء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ص بري) ربيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ص بري  ربيد  السيد 
حي) (1 بلوك) (30 ( ( ( ص بري) ربيد 

الر  ض)46000)رسفي))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ص بري  ربيد  السيد 
حي) (1 بلوك) (30 ( ( ( ص بري) ربيد 

الر  ض)46000)رسفي))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770891.
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ALLEGEANCE CONSULTING

AB GENIE CIVIL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 

و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

AB GENIE CIVIL بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

طنط 4 اق مة لين  رقم 51 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.75355

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2016 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املص دقة على):

عشداللطيف))) )ة)) السيد) تفو ت 

حصة اجتم عية من) (100 ( بوحوت)

)ة)) السيد) ( 100)حصة لف ئدة) رص7)

فرح بوحوت))بت ر خ)23)يونيو)2016.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

بتنبر) (08 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2016)تحت رقم)177005.
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LARY BUSINESS

LFK TRADING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LARY BUSINESS

28 زنقت العرع ر ط4 ش7 ، 

20090، الدار الشيض ء املغرب

LFK TRADING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
بوربونيه ، ب رع ديه فوسي7 وسوق 

املع رف »بنعم ر 54« مع ر ف - 

20330 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LFK (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRADING

تسو ق) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املنتج ت) ك فة  وتوزيع  وبيع  وبراء)

الغذائية.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
بوربونيه)،)ب رع ديه فوسي7 وسوق)

(- مع ر ف) (»54 »بنعم ر) املع رف)

20330)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

75)حصة) ( السيدة لزرق بيم ء):)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة الجزولي لشنى):))25)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بيم ء) لزرق  السيدة 

اق مة) الخضراء) املسيرة  ب رع  (34

ف طمة بوعي د ط بق2)بقة2 20330 

الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) لشنى  الجزولي  السيدة 

طر ق) (109 ك مشيسجيت) (6 بقة)

 L 20000إW19 5الكنيسة لند4 ص

لند4 إنكلترا.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بيم ء) لزرق  السيدة 

اق مة) الخضراء) املسيرة  ب رع  (34

ف طمة بوعي د ط بق2)بقة2 20330 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)9695.

143I

TRANS AIGLE EXPRESS

TRANS AIGLE EXPRESS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

TRANS AIGLE EXPRESS

ب ب مرزوقة املركز - ت زة ، 35000، 

ت زة املغرب

TRANS AIGLE EXPRESS بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب ب 

مرزوقة املركز ت زة - 35000 ت زة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

5827

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.AIGLE EXPRESS

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.

ب ب) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ت زة) (35000 (- ت زة) املركز  مرزوقة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 
1.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة فروج غيثة):))100)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) غيثة  فروج  السيدة 
ب ب مرزوقة املركز ب ب مرزوقة)-)ت زة)

35000)ت زة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) غيثة  فروج  السيدة 
ب ب مرزوقة املركز ب ب مرزوقة)-)ت زة)

35000)ت زة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (03 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)120.
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CABINET BEN MOKHTAR

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
KACHTALA

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

KACHTALA بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 ب رع 
يوسف ابن ت بفي4  - 90000 طنجة 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.18039

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)26)دجنبر)2006)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
(- ( ت بفي4) ابن  يوسف  ب رع  (26«
 128« إلى) املغرب«) طنجة  (90000
العز ز ة) الزهرة  ف طمة  اللة  زنقة 
90000)طنجة)) (- )زنقة وجدة س بق ))

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (08 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2007)تحت رقم)47019.

145I

CABINET BEN MOKHTAR

CITITEX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

CITITEX  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية طر ق تطوا4 القطعة 92 

- 90000 طنجة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4469

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)10)م رس)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

تطوا4) طر ق  الصن عية  »املنطقة 

القطعة)92 - 90000)طنجة املغرب«)
زنقة) س،) فلوريس  إق مة  (1« إلى)
 90000  -  9 رقم) (1 الط بق) فكيك 

طنجة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240467.

146I

CABINET BEN MOKHTAR

NEW TREND TEXTILES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

NEW TREND TEXTILES بركة 

ذات املسؤولية املحدودة



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7240

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املنطقة 
جزن ية القطعة 71 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.14487

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)10)م رس)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
 -  71 القطعة) »املنطقة جزن ية  من)
إلى)»1)إق مة) 90000)طنجة املغرب«)
 1 زنقة فكيك الط بق) فلوريس س،)

رقم)9 - 90000)طنجة))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) بطنجة  التج ر ة 

2021)تحت رقم)240468.
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AGAFISCO

SANA MOUIDI ORGANIC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

AGAFISCO
رقم 350 ب رع موالي اسم عي7 

حي النهظة اك دير ، 80030، اك دير 
املغرب

 SANA MOUIDI ORGANIC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 214 

تجزئة الرم7 2 تراست انزك 4 - 
86355 انزك 4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
22759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SANA (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.MOUIDI ORGANIC

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التج رة) (- وتصدير منتج ت التجمي7)

وتجهيز) تصنيع  (- والدولية) الوطنية 

مستحضرات) منتج ت  وتسو ق 

التجمي7.

رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

214)تجزئة الرم7)2)تراست انزك 4)-)

86355)انزك 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: ( ( سن ء) مو دي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( السيدة مو دي سن ء)

تراست) (2 الرم7) تجزئة  (214 رقم)

انزك 4)86355)انزك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة مو دي سن ء)

تراست) (2 الرم7) تجزئة  (214 رقم)

انزك 4)86355)انزك 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)685.
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MONDIALE GEST

T.H & L.T sarl
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MONDIALE GEST

 IMM 202 APT 01A(PORTES(DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

T.H & L.T(sarl بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

األف ق 1 رقم 244 سع دة لوداية 

مراكش املغرب - 40000 مراكش  

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112605

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 T.H(&(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.L.T sarl

ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)و األبغ ل املختلفة.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
لوداية) سع دة  (244 رقم) (1 األف ق)

مراكش)) (40000 (- املغرب) مراكش 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 8.000 ( (: ( )لحسن) )بغوغ) السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 8.000 ( (: حسن) ( بغوغ) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 4.000 ( (: )بغوغ الحسي4) السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

لحسن عنوانه)ا)) ( )بغوغ) السيد)
سع دة) (244 رقم) (1 األف ق) تجزئة 

لوداية))40000)مراكش املغرب.

حسن عنوانه)ا)) ( بغوغ) ( السيد)

دوار ت كنورت الفوق نية سيدي غ نم))

45000)امينت نوت املغرب.

السيد))بغوغ الحسي4 عنوانه)ا))
سع دة) (244 رقم) (1 األف ق) تجزئة 

لوداية)))40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

لحسن عنوانه)ا)) ( )بغوغ) السيد)

سع دة) (244 رقم) (1 األف ق) تجزئة 

لوداية)40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)115741.
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BT CONSEIL

NUDGE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

NUDGE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحر ة الط بق 3 الشقة 5 - 20000 

الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

493607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NUDGE

الغرض) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

من الشركة هو لنفسه  وب لني بة عن)

رطراف ث لثة في املغرب رو في الخ رج)

العملي ت الت لية:



7241 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

-)املشورة واملس عدة لشرك ت)

-)القي م ب ألنشطة التدر بية.

(، امللكية) حقوق  استثم رات  (-

في جميع) (، املش برة) رو غير  املش برة 

رو) إنش ؤه   سيتم  التي  الشرك ت 

في) االكتت ب  طر ق  عن  الق ئمة 
االستحواذ) طر ق  عن  رو  امل ل  ررس 

كمس همي4 رو) (، على األوراق امل لية)

برك ء؛

وإدارة) املمتلك ت  وبيع  إدارة  (-

ك نت) مهم   امل لية  األوراق  محفظة 

طشيعته .

املع مالت) جميع  (، رعم) وبشك7 

رو) الصن عية  رو  التج ر ة  رو  امل لية 

العق ر ة رو األوراق امل لية رو املع مالت)

األخرى املرتشطة بشك7 مش بر رو غير)

مش بر كلًي  رو جزئًي  بغرض الشركة)

املوضح رعاله وري غرض مش به رو)

رو) ذي صلة من املحتم7 ر4 يسه7 

يح بي تطو ر الشركة ونش طه ..
زنقة) (10 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

 20000 - 5 3)الشقة) الحر ة الط بق)

الدارالشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ح زم صش طة):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) صش طة  ح زم  السيد 

بوسكورة) الخضراء) املدينة  (124

20000)الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) صش طة  ح زم  السيد 

بوسكورة) الخضراء) املدينة  (124

20000)الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769061.
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FIDUCIAIRE BAMMOU

 GENERAL WORLD
TRADING

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

 GENERAL WORLD TRADING

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الزاو ة محمد غرنيط و ب رع إبن 

بطوطة رقم 41 متجر 2 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

56703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GENERAL WORLD TRADING

رو) ت جر  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وسيط يقوم ب الستيراد والتصدير

ت جر معدات إلكترونية

إنش ءات) رو  رعم ل  مق ول 

مختلفة.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

إبن) ب رع  و  غرنيط  محمد  الزاو ة 

 14000  -  2 متجر) (41 بطوطة رقم)

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الهزاط) وداد  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الهزاط  وداد  السيدة 
اوجيه) اوالد  (154 رقم) ل  بلوك 
القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الهزاط  وداد  السيدة 
اوجيه) اوالد  (154 رقم) ل  بلوك 

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة))بت ر خ)02)نونبر)

2020)تحت رقم)79684.
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BCNG

STE BIG B
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE BIG B بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 265، 
ب رع الزرقطوني الط بق 9 رقم92 

الدار الشيض ء - 20050 الدار 
الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BIG B

غرض الشركة بإيج ز):)اإلستش رة)

في التسيير.

(،265 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

رقم92  (9 الط بق) الزرقطوني  ب رع 

الدار الشيض ء)-)20050)الدار الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

((: فتح) بلمليح  دالل  السيدة 

 100 بقيمة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة).

السيدة دالل بلمليح فتح):)1.000 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

فتح) بلمليح  دالل  السيدة 

زنقة هنري مورو) (،17 رقم) عنوانه)ا))

درج ر ط بق سفلي بقة)3)ف ل فلوري)

20050)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فتح) بلمليح  دالل  السيدة 

زنقة هنري مورو) (،17 رقم) عنوانه)ا))

درج ر ط بق سفلي بقة)3)ف ل فلوري)

20050)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769967.
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JURISMAG SARL

 ADP II HOLDING 10
MOROCCO SARL-AU

إعال4 متعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 ADP(II(HOLDING 10
MOROCCO SARL-AU »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: 46، ب رع 
الزرقطوني ، الط بق 2، الشقة رقم 

6 - 20000 الدار الشيض ء املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.411083

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)15)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
رسهم) (06 بيع) إتم م  على  املص دقة 
 ADP II HOLDING ( تخص بركة)
في) (، (10 LUXEMBOURG S.A R.L
 ADP II HOLDING((ررس م ل بركة
لص لح) (10 MOROCCO SARL-AU
 ADP II HOLDING 10 S.A((بركة(:
السيد يوسف) (، R.L))حصة واحدة))
موام ح))حصة واحدة))،)السيد غ لي)
السيد) واحدة)،) )حصة  رمي4) فاللي 
(، واحدة)) )حصة  لحمر) سفي 4 
 Jade DEL-LERO MOREÀU السيد)
 Marc والسيد) واحدة)) )حصة 

STONEHAM)))))حصة واحدة))
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
تعدي7 اسم الشركة و صشح اعتش ًرا)

CMGP GROUP(من هذا اليوم
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
محدودة) من بركة  الشركة  انتق ل 
الوحيد) الشر ك  ذات  املسؤولية 
محدودة) بركة  إلى  ( ((SARL-AU(

(SARL(((املسؤولية

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)
تعدي7 املواد)1)و)2)و)6)و)7)من النظ م)

األس �سي
قرار رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

تحيي4 النظ م األس �سي للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
إلى) ( للشركة) الق نوني  الشك7  تغير 

(SARL(((بركة محدودة املسؤولية
بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
 CMGP((تعدي7 اسم الشركة و صشح

GROUP
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
لحصص) الجديد  التوزيع  اعتم د 

الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
م ل) لررس  الجديد  التوزيع  اعتم د 

الشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770757.
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CONSEILS EVERNAGE

BRICO CONCEPT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

BRICO CONCEPT بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
النور رقم 104 النور اكيود مراكش - 

4000 مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

111839
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BRICO(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.CONCEPT

اعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متنوعة و اعم ل الشن ء.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

النور رقم)104)النور اكيود مراكش)-)

4000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ايت بن ه دي ابرف):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة يسرا حنيني)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ايت بن ه دي ابرف):)500 

بقيمة)100)درهم.

السيدة يسرا حنيني)):)500)بقيمة)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ابرف) ه دي  بن  ايت  السيد 

 104 رقم) النور  تجزئة  عنوانه)ا))

40000)مراكش) النور اكيود مراكش)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( حنيني) يسرا  السيدة 

 13 بقة) (494 ابواب مراكش عم رة)

40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

ابرف) ه دي  بن  ايت  السيد 

 104 رقم) النور  تجزئة  عنوانه)ا))

40000)مراكش) النور اكيود مراكش)

املغرب

عنوانه)ا)) ( حنيني) يسرا  السيدة 

 13 بقة) (494 ابواب مراكش عم رة)

40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بمراكش))بت ر خ)-)تحت رقم).

154I

SAGASUD

BICHER MULTI SERVICES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SAGASUD

ب رع االمير موالي عشد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، 4العيو

LAAYOUNE املغرب

BICHER MULTI SERVICES بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الوك لة 1 

بلوك ف رقم 752 العيو4 - 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BICHER MULTI SERVICES

التغليف) (: غرض الشركة بإيج ز)

بيع و براء)املواد الغذائية ب لجملة و)

التقسيط تج رة ع مة النق7 لحس ب)

الغير).

عنوا4 املقر االجتم عي):)الوك لة)1 

 70000 (- العيو4) (752 بلوك ف رقم)

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بشر) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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 100.000 (: بشر) يوسف  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بشر  يوسف  السيد 
 02 219)حي الوحدة) زنقة تش د رقم)

العيو4)70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بشر  يوسف  السيد 
 02 219)حي الوحدة) زنقة تش د رقم)

العيو4)70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

10)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)-.
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ALLEGEANCE CONSULTING

  INNOVATION GÉNIE CIVIL
I.G.G.C SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 

و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

  INNOVATION GÉNIE CIVIL

I.G.G.C SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

طنط 4 اق مة لين  رقم 51 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.60563

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2016 يونيو) (16 في) املؤرخ 

املص دقة على):

عشداللطيف))) )ة)) السيد) تفو ت 

حصة اجتم عية من) (100 ( بوحوت)

)ة)) السيد) ( 100)حصة لف ئدة) رص7)

فرح بوحوت))بت ر خ)23)يونيو)2016

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بتنبر) (08 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2016)تحت رقم)177004.

156I

VISION VASTE CONSULTING

FARIDMAJD TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

FARIDMAJD TRANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

موالي اسم عي7 إق مة وردة الط بق 

اسفلي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

105027

 28 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 فبراير)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FARIDMAJD TRANS

النق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الطرقي للشض ئع لحس ب الغير.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

موالي اسم عي7 إق مة وردة الط بق)

اسفلي)-)90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد هدا4 فر د):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) فر د  هدا4  السيد 
 11 عم رة) (21 مجموعة) (2 العرف 4)
طنجة) (90000  200 رقم) (4 الط بق)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فر د  هدا4  السيد 
 11 عم رة) (21 مجموعة) (2 العرف 4)
طنجة) (90000  200 رقم) (4 الط بق)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (13 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2020)تحت رقم)231406.
157I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ROCK FONDATION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ROCK FONDATION بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 
68 بقة رقم 1 ج ش 17 البركة 

ادرار تيكو ن اك دير - 80000 اك دير 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
46659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 
ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ROCK(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.FONDATION
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)و ابغ ل مختلفة.
عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
البركة) (17 ش) ج  (1 رقم) بقة  (68
اك دير) (80000 (- ادرار تيكو ن اك دير)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 5.000 ( (: ( بدو) السعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( بدو) السعيد  السيد 
دوار تكمي الجديد ترميكت ورزازات)

45000)ورزازات املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( بدو) السعيد  السيد 
دوار تكمي الجديد ترميكت ورزازات)

45000)ورزازات املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98789.
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fiduciaireborjcompta

كولدن ستودن
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC
كولد4 ستود4 بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 98 
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ت ني مكرر زنقة ف س الحي الصن عي 

- 80000 رك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

:)كولد4) اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

ستود4.

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

تأطيراملس عدة االستش ر ة والترو ج)

للدراس ت في الخ رج.
 98 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

ت ني مكرر زنقة ف س الحي الصن عي)

- 80000)رك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد بشوكي مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بشوكي مصطفى عنوانه)ا))
ت ني مكرر زنقة ف س الحي) (98 رقم)

الصن عي)80000)رك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فضي7 ف طمة عنوانه)ا))
ت ني مكرر زنقة ف س الحي) (98 رقم)

الصن عي)80000)رك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98800.

159I

GROUPE ABETIOU INVEST

TRAVCONS BH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

TRAVCONS BH

145 ب رع محمد الخ مس الط بق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع بقة

Maroc

TRAVCONS BH بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 

47 مفت ح الخير ب رع ولي العهد - 

90000 طنجة  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRAVCONS BH

رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)والتخطيط.

 47 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

مفت ح الخير ب رع ولي العهد)-)90000 

طنجة))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( بغداني) السيد حميد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( بغداني) السيد حميد 

 6 رقم) امللكي  الجيش  ب رع  إق مة 

90000)طنجة))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( بغداني) السيد حميد 

 6 رقم) امللكي  الجيش  ب رع  إق مة 

90000)طنجة))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240377.

160I

مكتب الر  ني للمح سشة

OBTEL
إعال4 متعدد القرارات

مكتب الر  ني للمح سشة

ب رع محمد داود رقم230  تطوا4 ، 

93040، تطوا4 املغرب

OBTEL »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 

الجوال4 زنقة الوالء رقم 71/69 
تجزئة رقم 324 تجزئة ابي سيو4 

الطواب7 - 93000 تطوا4 املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.4207

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)16)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

وتوزيع) ؤبطي7  محمد  السيد  وف ة 

60)حصة لف ئدة) حصصه التي تشلغ)

ورثته):)-)ؤبطي7 اسم عي7)23)حصة)

(- حصص) (10 ي منة) بوتجطيط  (-

بوخيزو مليكة)7)حصص)-))-)ؤبطي7)

سر ة)10)حصص)-)ؤبطي7 يسرى))10 

حصص

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

تبرع السيدة بوتجطيط ي منة) م يلي:)

ؤبطي7) (: بحصصه  لف ئدة رحف ده )

اسم عي7):)5)حصص)-)ؤبطي7 سر ة)

3)حصص)-)ؤبطي7 يسرى)2)حصص

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

السيد) (: تعيي4 مسير جديد للشركة)

اسم عي7 ؤبطي7

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

ؤبطي7 اسم عي7) (-: الس دة) امتالك 

الشركة) درهم من ررسم ل  (38.000

من) درهم  (27.000 (: مليكة) بخزو  (-
(: سر ة) ؤبطي7  (- الشركة) ررسم ل 

الشركة) درهم من ررسم ل  (18.000

درهم من) (17.000 (: ؤبطي7 يسرى) (-
ررسم ل الشركة)

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

ؤبطي7 اسم عي7) (-: الس دة) امتالك 

((- الشركة) رسهم  من  حصة  (38

حصة من رسهم) (27 بوخيزو مليكة)

حصة) (18 ؤبطي7 سر ة) ( (- الشركة)

من رسهم الشركة)-)ؤبطي7 يسرى)17 

حصة من ررسم ل الشركة)))

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

(: للشركة) تعيي4 مسير جديد  م يلي:)

السيد اسم عي7 ؤبطي7

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0651.

161I

دار االستثم ر

)ABRAHAM( أبرهام
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

دار االستثم ر
ب رع موالي سليم 4 عم رة امل مو4 

16 مكتب 2 املدينة العلي  ، 14000، 

القنيطرة املغرب

ربره م )ABRAHAM) بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

موالي عشد العز ز ب رع موالي عشد 

العز ز رقم 4 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ربره م) (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.(ABRAHAM(

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املستخدمي4 واألشخ ص)).

إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

موالي عشد العز ز ب رع موالي عشد)

 14000 (- القنيطرة) (4 رقم) العز ز 

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة))سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ي سي4 زرق الراس):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الراس) زرق  ي سي4  السيد 

 7 1)مجموعة) عنوانه)ا)))حي الوحدة)

سيدي يحيى الغرب) (15 بلوك إ رقم)

14000)سيدي يحيى الغرب املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الراس) زرق  ي سي4  السيد 

 7 1)مجموعة) عنوانه)ا)))حي الوحدة)

سيدي يحيى الغرب) (15 بلوك إ رقم)

14000)سيدي يحيى الغرب املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)59663.

162I

BUSINESS CENTER.COM

GENOTEAM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

BUSINESS CENTER.COM

ب رع عشد املومن رقم 236 إق مة 

ف 8 الط بق الث ني رقم 6 ، 20390، 

الدارالشيض ء املغرب

GENOTEAM بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 

املومن رقم 236 زنقة ب سكي اق مة 

ف8 الط بق الث ني مكتب رقم 6 

الدار الشيض ء 20390 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GENOTEAM

الغرض) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخ رج:

املعلوم ت) تكنولوجي   تطو ر  (•

وهندسة) والدراسة  واالستش رات 

تكنولوجي  املعلوم ت

الو ب) تطشيق ت  جميع  تطو ر  (•

وحلول التج رة اإللكترونية.

•)إنش ء)وتنفيذ وإدارة حلول تقنية)

املعلوم ت واملواقع اإللكترونية.

مج ل) في  منهي  تدر ب  إجراء) (•

.NICT(تكنولوجي  املعلوم ت و

•)تحقيق جميع رنواع الخدم ت.
ومس عدة) وتنفيذ  دراسة  (•
مش ريع) جميع  وإدارة  وتصميم 

تكنولوجي  املعلوم ت.
•)براء)وبيع تراخيص الكمشيوتر.

األجهزة) تسو ق وصي نة جميع  (•
ورجهزة) البرامج  وحزم  والبرامج 
للمك تب) اآللي  والتشغي7  الكمشيوتر 

وملحق ت األمن.
•)إدارة رنظمة وبشك ت الح سش ت)

واالتص الت.
•)تطو ر مراقشة املواقع عن بعد.

املدير ن) وتعيي4  اختي ر  (•
األشخ ص) من  وغيرهم  التنفيذيي4 
خ ص) رو  ع م  كي 4  ري  عن  ني بة 
إدارة) وكذلك  (، رجنبي) رو  وطني  (،
املوارد البشر ة بم  يتم �سى مع هذه)

الكي ن ت.
•)التج رة الع مة؛

•استيراد و تصدير)؛
•)التع قد من الش طن والوس طة.

املش ريع) جميع  دراسة  (•
الشؤو4) جميع  في  واملش ركة 
التج ر ة والصن عية امل لية واملنقولة)
رو) مش بر  بشك7  املتعلقة  والعق ر ة 
غير مش بر بهدف الشركة رو التي قد)

تسه7 توسع الشركة وتطو ره .
املع مالت) جميع  (، رعم) وبشك7 
التج ر ة وامل لية واملنقولة والعق ر ة)
املتعلقة بشك7 مش بر رو غير مش بر)،)
كلًي  رو جزئًي )،)بأحد األبي ء)املحددة)

رو بأي ربي ء)مم ثلة رو مرتشطة..
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عشد)
زنقة ب سكي اق مة) (236 املومن رقم)
 6 رقم) مكتب  الث ني  الط بق  ف8)
20390)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الوردي) نبي7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الوردي  نبي7  السيد 
فرنس )75000)ب ريس فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الوردي  نبي7  السيد 
فرنس )75000)ب ريس فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770973.
163I

GROUPE ABETIOU INVEST

DITSERVICE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

DITSERVICE
145 ب رع محمد الخ مس الط بق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع بقة

Maroc
DITSERVICE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 47 مفت ح 

الخير ب رع ولي العهد طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DITSERVICE
غرض الشركة بإيج ز):)استش رات)
وبرمجة) املعلوم ت  تكنولوجي  

التطو ر.
عنوا4 املقر االجتم عي):)47)مفت ح)
الخير ب رع ولي العهد طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.
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رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عمر برا�سي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) برا�سي  عمر  السيد 

كندا)G1N2G6)كندا كندا.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) برا�سي  عمر  السيد 

كندا)G1N2G6)كندا كندا

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240376.

164I

CCJF

THREE SLASSI'S
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

THREE SLASSI'S بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 332 ب رع 

ابراهيم الروداني الط بق الت ني 

املع ر ف     - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

493781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 THREE(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SLASSI’S
االنع ش) (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري.
 332 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب رع ابراهيم الروداني الط بق الت ني)
الدار الشيض ء) (20000 (- ( ( ( ( املع ر ف)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

10.250.000)درهم،)مقسم ك لت لي:
(: االدري�سي) غفير  اسم ء) السيدة 
عن) عش رة  عينية  مس همة  اودعت 
املسمى) الذاتي  الشخص  تحو 7 
بركة) الى  اسم ء) االدري�سي  غفير 
قيمته) املقدر  و  (THREE SLASSIS
الى) مقسمة  درهم  (10.250.000 ب)

102500))بقيمة)100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
االدري�سي) غفير  اسم ء) السيدة 
ممر الزهور الرميط ج)) (15 عنوانه)ا))

20000)الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االدري�سي) غفير  اسم ء) السيدة 
ممر الزهور الرميط ج) (15 عنوانه)ا))

20000)الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769160.
165I

دار االستثم ر

)KENY MAR(كيني مار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

دار االستثم ر
ب رع موالي سليم 4 عم رة امل مو4 
16 مكتب 2 املدينة العلي  ، 14000، 

القنيطرة املغرب

كيني م ر)KENY MAR) بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

موالي عشد العز ز ب رع موالي عشد 

العز ز رقم 4 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

كيني) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.(KENY MAR(م ر

غرض الشركة بإيج ز):))ربغ ل و)

إنش ءات متنوعة.

إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

موالي عشد العز ز ب رع موالي عشد)

 14000 (- القنيطرة) (4 رقم) العز ز 

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

500)حصة) ( (: ( السيد زهير حض ر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: لغراربة) عشد هللا  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)))) ( حض ر) زهير  السيد 

ح) رقم ف  بقعة  بلوك س  الحوز ة 

  14000 القنيطرة) األول  الط بق 

القنيطرة املغرب.

السيد عشد هللا لغراربة عنوانه)ا)))

 3 76)مكرر قط ع) قصشة مهدية رقم)

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) ( حض ر) زهير  السيد 
ح) رقم ف  بقعة  بلوك س  الحوز ة 
  14000 القنيطرة) األول  الط بق 

القنيطرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)59661.

166I

M2KA SERVICES   - S.A.R.L

GROUPE SAMGHANI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

GROUPE(SAMGHANI   - S.A.R.L
حي الحداد ب رع 14 رقم 2 ، 

90000، طنجة املغرب
GROUPE SAMGHANI بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الحداد 

ب رع 14 رقم 2 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GROUPE SAMGHANI
غرض الشركة بإيج ز):)بيع وبراء)
جميع العق رات املشنية رو التي سيتم)
املش ني،بم في) جميع  وبن ء) بن ؤه  
ذلك املش ني الخ صة ب إلستخدام ت)
.ـ) الصن عية رو التج ر ة رو السكنية)
التطو ر واإلدارة و التشغي7 و اإليج ر)
من) جزئي   رو  كلي   والشيع  التش دل  و 

األرا�سي و املش ني..
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 90000  -  2 رقم) (14 ب رع) الحداد 

طنجة املغرب.
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رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 400 ( (: الصمدي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: السيدة حميدة البرنو�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد الغني الصمدي):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد الصمدي عنوانه)ا))
 90000  2 رقم) (14 حي الحداد ب رع)

طنجة املغرب.

البرنو�سي) حميدة  السيدة 

إسش ني ))) (11280 إسش ني ) عنوانه)ا))

إسش ني )).

الصمدي) الغني  عشد  السيد 
عنوانه)ا))حي الحداد ب رع)14)رقم)2 

العوامة)90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الصمدي عنوانه)ا))
  90000  2 رقم) (14 حي الحداد ب رع)

طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240478.

167I

INNOVCUBATOR SARL

WIN TARGET
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بر د 2290 وك لة العيو4 

املدينة، 70000، العيو4 املغرب

WIN TARGET  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 

احسي4 تجزئة الوحدة مجموعة 

D-19 الشقة رقم 06 - 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 WIN (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. TARGET
(: بإيج ز) الشركة  غرض 
الخدم ت) جميع  االستش رات،)
املرتشطة بتسيير املق والت واحداثه ،)
تنظيم) املستمر،) والتكو ن  التكو ن 
وامللتقي ت) التظ هرات  مختلف 
بع لم) املرتشطة  والوطنية  الدولية 

املق والت،)ح ضنة اعم ل.
عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
مجموعة) الوحدة  تجزئة  احسي4 
 70000  -  06 رقم) الشقة  (19-D

العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
((: اللطيف) عشد  زخش ط  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
حصة) (500 ( (: السيد الحس 4 ب يك )

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
اللطيف) عشد  زخش ط  السيد 
الع بد) بن  طرفة  زنقة  (6 عنوانه)ا))
ط بق)6)بقة)13)إق مة سالم بلفدير)

20300)الدار الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) ب يك   الحس 4  السيد 

دوار اسر ر)81000)كلميم املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف) عشد  زخش ط  السيد 
الع بد) بن  طرفة  زنقة  (6 عنوانه)ا))
ط بق)6)بقة)13)إق مة سالم بلفدير)

20300)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
01)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)646/2021.

168I

الوك لة الع مة للخدم ت

FNIDEQ EXPRESS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

الوك لة الع مة للخدم ت
س حة العدالة ، 93100، الفنيدق 

املغرب
FNIDEQ EXPRESS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
االميرة زنقة ف لنسي  رقم 14 - 

93100 الفنيدق املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FNIDEQ EXPRESS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
االميرة زنقة ف لنسي  رقم)14 - 93100 

الفنيدق املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: احر�سي) هن ء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) احر�سي  هن ء) السيدة 
 15 حي املرجة زنقة جش7 الكشير رقم)

93100)الفنيدق املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احر�سي  هن ء) السيدة 
 15 حي املرجة زنقة جش7 الكشير رقم)

93100)الفنيدق املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0504.
169I

SOFT ALTERNATIVE SARL

IMI’S GROWN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
IMI’S GROWN بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 31 طر ق 
تطوا4، س حة الثيرا4 تجز ة املنظر 
الجمي7 رقم 77 الط بق األول رقم 

03 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114407

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (20
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMI’S (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.GROWN



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7248

ص لو4) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التجمي7.

عنوا4 املقر االجتم عي):)31)طر ق)

تطوا4،)س حة الثيرا4 تجز ة املنظر)

الجمي7 رقم)77)الط بق األول رقم)03 

- 90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: املرابط) إيم 4  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) املرابط  إيم 4  السيدة 

ب رع املق ومة ط بق)1)رقم د)90000 

طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املرابط  إيم 4  السيدة 

ب رع املق ومة ط بق)1)رقم د)90000 

طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240573.

170I

INNOVCUBATOR SARL

GLOBACOS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

INNOVCUBATOR SARL

صندوق بر د 2290 وك لة العيو4 

املدينة، 70000، العيو4 املغرب

GLOBACOS بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 25 

م رس بلوك Y رقم 1127 - 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GLOBACOS

تج رة) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ومواد) العطور  انواع  وتعليب جميع 

والخدم ت) االبغ ل  التجمي7،)

الع مة،)النق7،)االستيراد والتصدير،)

التج رة الع مة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)تجزئة)25 
 70000  -  1127 رقم) (Y م رس بلوك)

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الرابحي) خ ليد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الرابحي  خ ليد  السيد 
الخميس ت) زنقة  (1 الرملة) حي خط 

رقم)02  70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الرابحي  خ ليد  السيد 
الخميس ت) زنقة  (1 الرملة) حي خط 

رقم)02  70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

01)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)645/2021.

171I

SOFT ALTERNATIVE SARL

MAZINI CUISINE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

MAZINI CUISINE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

العز ز ة ب رع اململكة العربية 

السعودية الط بق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114409

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAZINI CUISINE

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتركيب مط بخ وحم م ت وررضي ت)

واالبواب) مالبس  ومقصورة  ب ركيه 

ورجهزة منزلية متنوعة ورخ م.

إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

العربية) اململكة  ب رع  العز ز ة 

السعودية الط بق)3)رقم)20 - 90000 

طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 480 ( (: مز ني) إسم عي7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد مز ني):))170)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة وف ء)العلوي):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مليكة مز ني):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: السيد عشد الصمد مز ني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد إسم عي7 مز ني عنوانه)ا))

إق مة حمزة) ب رع املسيرة الخضراء)

طنجة) (90000  92 رقم) (6 الط بق)

املغرب.

عنوانه)ا)) مز ني  محمد  السيد 

إق مة حمزة) ب رع املسيرة الخضراء)

طنجة) (90000  92 رقم) (6 الط بق)

املغرب.

عنوانه)ا)) العلوي  وف ء) السيدة 

إق مة حمزة) ب رع املسيرة الخضراء)

رقم)92 90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) مز ني  مليكة  السيدة 

البرانص)01)إق مة الكرامة عم رة)03 

طنجة) (90000  67 رقم) (03 الط بق)

املغرب.

مز ني) الصمد  عشد  السيد 

الخضراء) املسيرة  ب رع  عنوانه)ا))

 92 رقم) (6 الط بق) حمزة  إق مة 

90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إسم عي7 مز ني عنوانه)ا))

إق مة حمزة) ب رع املسيرة الخضراء)

طنجة) (90000  92 رقم) (6 الط بق)

املغرب

عنوانه)ا)) مز ني  محمد  السيد 

إق مة حمزة) ب رع املسيرة الخضراء)

طنجة) (90000  92 رقم) (6 الط بق)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240574.

172I
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KAOUN

AGLAOU  GAZ
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGLAOU  GAZ   بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

تم سينت عم لة ورززات - 45000 
ورززات املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.5595
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 م رس) (04 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بنمي ح عشدالرزاق))كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بت ر خ)20)م رس)

2021)تحت رقم)00000000.
173I

PREMIUM FINANCE

STE G.M POWER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE G.M POWER بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 
الكر م الخط بي اق مة جواد عم رة  
109 بقة 43 الط بق رقم 3 جليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.G.M POWER

القي م) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
بدراس ت الري وتركيب مش ريع الري)

وبيع وتركيب لوح ت الط قة)

ابغ ل مختلفة او الشن ء

ومواد) معدات  وتصدير  استيراد 

الشن ء

نق7 الشض ئع.

عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عشد)

اق مة جواد عم رة)) الخط بي  الكر م 

(- 3)جليز) الط بق رقم) (43 109)بقة)

40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: مر م) بولهند  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مر م  بولهند  السيدة 

دارن ) الي نس  تجزئة  (213 الرقم)

 14020 ( ر مهدية) مرحلة  (1 الشطر)

القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مر م  بولهند  السيدة 

دارن ) الي نس  تجزئة  (213 الرقم)

 14020 ( ر مهدية) مرحلة  (1 الشطر)

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121822.

174I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ELAKHALPORT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

ELAKHALPORT بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة ب رع 

االستقالل و ب رع املرس  اق مة 

ال برال ر مكتب رقم 30 - 14000 

القنيطرة  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ELAKHALPORT

رو) ت جر  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وسيط يقوم ب الستيراد والتصدير

ب لسي رات) الشض ئع  مق ول لنق7 

 15 عن) تق7  معتمدة  بحمولة 

,النق7 بي4 املد4
ً
طن 

رو خضروات ط زجة) ب ئع فواكه 

نصف جملة.

زاو ة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع االستقالل و ب رع املرس  اق مة)

 14000  -  30 رقم) مكتب  ر  برال  ال 

القنيطرة))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: عالل) االكح7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) عالل  االكح7  السيد 

  644 رقم) الجمي7  منضر  تجزءة 

موالي بوسله م سوق االربع ء)الغرب)

1400)موالي بوسله م سوق االربع ء)

الغرب املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عالل  االكح7  السيد 

  644 رقم) الجمي7  منضر  تجزءة 

موالي بوسله م سوق االربع ء)الغرب)

1400)موالي بوسله م سوق االربع ء)

الغرب املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81620.

175I

PREMIUM FINANCE

SAVON THALIA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAVON THALIA بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 

الكر م الخط بي اق مة جواد عم رة  

109 بقة 43 الط بق رقم 3 جليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SAVON THALIA

غرض الشركة بإيج ز):)انت ج وبيع)

مواد التجمي7

استيراد وتصدير مواد التجمي7.

عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عشد)

اق مة جواد عم رة)) الخط بي  الكر م 

(- 3)جليز) الط بق رقم) (43 109)بقة)

40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

ايدي) انطوني  دجاليبي   السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ايدي) انطوني  دجاليبي   السيد 

ك تر ن)) س نت  ب رع  عنوانه)ا))

84000)افينو4 فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ايدي) انطوني  دجاليبي   السيد 

ك تر ن)) س نت  ب رع  عنوانه)ا))

84000)افينو4 فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121816.

176I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ASSWAK AIN

TAOUJDATE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE ASSWAK AIN

TAOUJDATE بركة ذات مسؤولية  

 محدودة ذات الشر ك الوحيد

)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار ايت 

مو�سى جم عة لقصير  - 51100 عي4 

ت وجدات املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.40333

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر) (2021 م رس) (08 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

 SOCIETE الوحيد) الشر ك  ذات 

مشلغ) ( (ASSWAK AIN TAOUJDATE

وعنوا4) درهم  (10.000 ررسم له )

مو�سى) ايت  دوار  اإلجتم عي  مقره  

عي4) (51100 (- ( لقصير) جم عة 

ح7) (: ل) نتيجة  املغرب  ت وجدات 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب دوار ايت)

مو�سى جم عة لقصير))-)51100)عي4)

ت وجدات املغرب.)

و عي4:

و) الرحيوي  ( زهير) السيد)ة))

جم عة) مو�سى  ايت  دوار  عنوانه)ا))

ت وجدات) عي4  (51100 ( لقصير)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)129.

177I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE SKMB
إعال4 متعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE SKMB »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: 10 تجزئة 

بشرى الز تو4 - 50000 مكن س 
املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.48157
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)01)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
م يلي:)نق7 مقر الشركة الى):)21)درب)
قدور بلعربي بقة)3)ملع ركة الز تو4)

مكن س
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
تعيي4 السيد ابراهيم تزكغت مسير)
جديد للشركة تشع  إلستق لة السيد)

الزمركي عشد الكر م
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير مقر الشركة
على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
السيد ابراهيم تزكغت مسير) م يلي:)

جديد للشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1356.

178I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

SIMOVA سيموفا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

SIMOVA سيموف  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 25 زنقة 

الفراب ت فيال عفيفي تجزئة انيس 

وازيس الدار الشيض ء - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

SIMOVA)سيموف .

غرض الشركة بإيج ز):)•االنع ش)

العق ري والقي م بأي تقسيم فرعي رو)

عملية تطو ر.

املش ني) جميع  وتأجير  إنش ء) (•

املخصصة لجميع االستخدام ت.

•)براء)وبيع األرا�سي رو ري عق ر

زنقة) (25 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الفراب ت فيال عفيفي تجزئة انيس)

وازيس الدار الشيض ء)-)20000)الدار)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 44.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:



7251 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

 COMMUNICATION الشركة)
كومينك سيو) (SYSTEM SARL
 100 حصة بقيمة) (401 ( (: سيستيم)

درهم للحصة).
السيد سعيد جشوري):))39)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
 COMMUNICATION الشركة)
SYSTEM SARLكومينك سيو)
طر ق) (351 عنوانه)ا)) سيستيم 
الج معة الدار الشيض ء)20000)الدار)

الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد الحق رزوقي عنوانه)ا))
رقم) فيال  الليمو4  تجزئة  لس سفة 
الشيض ء) الدار  (20000 الشيض ء) (28

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770652.
179I

global compta et conseils

NORMEDPRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

global compta et conseils
10,ب رع ابن تومرت الط بق الث ني ، 

90000، طنجة املغرب
NORMEDPRO بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة بغداد 
اق مة ربيع رقو 5 ر  - 90000 طنجة 

املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.69745

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تقرر ح7) 02)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
ررسم له ) مشلغ  ( (NORMEDPRO
مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
اإلجتم عي زنقة بغداد اق مة ربيع رقو)

5)ر))-)90000)طنجة املغرب نتيجة ل)
:)نه ية النش ط.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 90000 (- ر) (5 بغداد اق مة ربيع رقو)

طنجة املغرب.)
و عي4:

و) الحضري  ( سعيد) السيد)ة))
عنوانه)ا))ب رع موالي اسم عي7 رقم)
60 16000)وزا4 املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 
زنقة) (: ب لتصفية) املتعلقة  الوث ئق 

بغداد اق مة ربيع رقو)5)ر طنجة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2469.
180I

ST CONSULTING(4س.ت.)كونسولتي

 SAVEURS ET DIGITALGH
KITCHEN سافر و ديجيتال جه 

كيتشن
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 ST 4س.ت. كونسولتي
CONSULTING

23 الزنقة 26 حي اإلداعة 2 عب4 
الشق - الدار الشيض ء ، 20490، 

الدار الشيض ء املغرب
 SAVEURS ET DIGITALGH

KITCHEN س فر و ديجيت ل جه 
كيتشن بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مجموعة 
التقدم ج ه 2-17 الط بق 2 سيدي 
البرنو�سي - 20250 الدارالشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
486009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2019 نونبر) (24

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 SAVEURS ET DIGITALGH

جه) ديجيت ل  و  س فر  (KITCHEN

كيتشن.

تسيير) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مط عم)

-)وجش ت خفيفة

-)الشيع عبر االنترنيت)).

عنوا4 املقر االجتم عي):)مجموعة)

2)سيدي) الط بق) (2-17 التقدم ج ه)

الدارالشيض ء) (20250 (- البرنو�سي)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد كر م ب ينة):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 89 عنوانه)ا)) ب ينة  كر م  السيد 

السي ل) السالم  حي  حية  اللة  زنقة 

20200)الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 89 عنوانه)ا)) ب ينة  كر م  السيد 

السي ل) السالم  حي  حية  اللة  زنقة 

20200)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 20 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)761899.

181I

AMJAD ANOUAR

KANAR CAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

KANAR CAR بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

البرنو�سي رقم 13 - 16152 مشرع 

بلقصيري املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2020 غشت) (07

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KANAR CAR

كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مشرع) (16152  -  13 رقم) البرنو�سي 

بلقصيري املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيدة الجندي مالك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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السيدة الجندي مالك عنوانه)ا))

ب رع محمد الخ مس رقم)13 16152 

مشرع بلقصيري املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الجندي مالك عنوانه)ا))

ب رع محمد الخ مس رقم)13 16152 

مشرع بلقصيري املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

20)ركتوبر)2020)تحت رقم)346.

182I

DONE DISTRIBUTION

RIHANOR ريهانور

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

RIHANORD SARL

 Rue Moussa Ben Noussair 17

 2ième(étage(n° 29, TANGER ،

9000، طنجة املغرب

RIHANOR ريه نور بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 17 زنقة 

مو�سى ابن نصير الط بق 2 رقم 29  - 

90000 طنجة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.52375

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)01)ركتوبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الط بق) نصير  ابن  مو�سى  زنقة  (17«

- 90000)طنجة املغرب«)   29 2)رقم)

اق مة) وعرب وة  ط نط 4  »زاو ة  إلى)

 -  9 3)رقم) السعيدي بلوك ا الط بق)

90000)طنجة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240250.

183I

jamal(ait(hommad

كروبمون فحات
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

كروبمو4 فح ت  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

سمح 4 القنطرة الشش ن ت ز رارة  

سيدي ق سم 16000 سيدي ق سم 

مغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (21

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

كروبمو4 فح ت).

:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

االبغ ل املختلفة.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ز رارة)) الشش ن ت  القنطرة  سمح 4 

سيدي ق سم) (16000 سيدي ق سم)

مغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد املصطفسى فح ت):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

فح ت) املصطفسى  السيد 
القنطرة) سمح 4  دوار  عنوانه)ا))
سيدي) (16000 ( ز رارة) الشش ن ت 

ق سم مغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فح ت) املصطفسى  السيد 
القنطرة) سمح 4  دوار  عنوانه)ا))
سيدي) (16000 ( ز رارة) الشش ن ت 

ق سم مغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
(- بت ر خ) ( ق سم) بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.

184I

jamal(ait(hommad

ب هاش هاش ترانس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

jamal(ait(hommad
 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،
16000، SIDI(KACEM(MAROC
ب ه ش ه ش ترانس بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

كر ن ت الواد ز رارة سيدي ق سم 
سيدي ق سم 16000 سيدي ق سم 

مغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (21
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)ب ه ش)

ه ش ترانس.

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املستخدمي4.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ق سم) سيدي  ز رارة  الواد  كر ن ت 

سيدي ق سم) (16000 سيدي ق سم)

مغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 800 ( (: السيد ايت هم د ابراهيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ابراهيم) هم د  ايت  السيد 

 1239 رقم) جوهرة  حي  عنوانه)ا))

16000)سيدي ق سم مغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم) هم د  ايت  السيد 

 1239 رقم) جوهرة  حي  عنوانه)ا))

16000)سيدي ق سم مغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( ق سم) بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.

185I

efg(expert

HSA TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

efg(expert

  Av(lalla(Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca(maroc

HSA TRAVAUX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 14 ب رع 

موالي اسم عي7 الشقة رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب.
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ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.106085

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 15)م رس) املؤرخ في)

 HSA(بركة ذات املسؤولية املحدودة

TRAVAUX))مشلغ ررسم له )100.000 

 14 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  

 9 ب رع مولي اسم عي7 الشقة رقم)

(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (90000  -

الصعوب ت امل لية.

و حدد مقر التصفية ب)14)ب رع)

 -  9 رقم) الشقة  اسم عي7  موالي 

90000)طنجة املغرب.)

و عي4:

و) السعيدي  ( سفي 4) السيد)ة))
رقم) (101 حي الشختي زنقة) عنوانه)ا))

املغرب كمصفي) طنجة  (90000  06

)ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240566.

186I

jamal(ait(hommad

دروكري ادويران
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

دروكري ادو را4 بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كراج 
رقم 2 رقم 274 بلوك ب 1 ي سمي4  

سيدي ق سم 16000 سيدي ق سم 

مغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (21

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)دروكري)

ادو را4.

االستيراد) (: غرض الشركة بإيج ز)

والتصدير.

كراج) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ي سمي4)) (1 بلوك ب) (274 رقم) (2 رقم)

سيدي ق سم) (16000 سيدي ق سم)

مغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: احمد) الكنيش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) احمد  الكنيش  السيد 

ب) بلوك  (274 رقم) الي سمي4  حي 

16000)سيدي ق سم مغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الكنيش  السيد 

ب) بلوك  (274 رقم) الي سمي4  حي 

16000)سيدي ق سم مغرب

السيد الكنيش محمد عنوانه)ا))

ب) بلوك  (274 رقم) الي سمي4  حي 

16000)سيدي ق سم مغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( ق سم) بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.

187I

FEDLEBRO

فيدليبرو
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FEDLEBRO

 N° 20 RUE(MOULAY(RACHID

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

فيدليبرو بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 20 

ب رع موالي ربيد ورزازات 45000 

ورزازات املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

فيدليبرو.

ك تب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عمومي

مكتشة و النسخ

و) الطشية  املواد  براء) و  بيع 

الشيوطشية

بيع املعدات املكتبية

الحم ية من الحرائق

بيع معدات املعلومي ت.

 20 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

 45000 ب رع موالي ربيد ورزازات)

ورزازات املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: السيد موجة عشد الغني)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد مومن اسم عي7)
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد موجة عشد الغني عنوانه)ا))
ورزازات) (45000 فضراكوم) حي 

املغرب.
السيد مومن اسم عي7 عنوانه)ا))
 E 382  45000 الحي املحمدي رقم)

ورزازات املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فتيحة  موجة  السيدة 
حي فضراكوم)45000)ورزازات املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بت ر خ)16)م رس)

2021)تحت رقم)179.

188I

ml(congestfin

 EGYPTIAN MOROCCAN«
»ADVANCED COMPANY

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc
 EGYPTIAN MOROCCAN«

ADVANCED COMPANY« بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 47 ب رع 

ال لة اليقوت ط بق 5  - 20000 الدار 
الشيض ء  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494635

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7254

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 EGYPTIAN MOROCCAN«

.»ADVANCED COMPANY

الغرض) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

اإليج بي ت) وتوزيع  استيراد 

الطشية

املستلزم ت) وتصدير  استيراد  (-

واملعدات الطشية

-)منتج ت التجمي7

عملي ت) جميع  ع م  بشك7  (-

رو) امل لية  رو  التج ر ة  الصن عة 

املنقولة رو العق ر ة)،

يرتشط بشك7 مش بر رو غير مش بر)

بغرض الشركة رو يحتم7 ر4 يسه7)

توسيعه رو التنمية..

47)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

ال لة اليقوت ط بق)5  - 20000)الدار)

الشيض ء))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ه ني فكري ح فظ محمد)

 100 1.000)حصة بقيمة) ( (: فرح ت)

درهم للحصة).

السيد ه ني فكري ح فظ محمد)

فرح ت):)1000)بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ه ني فكري ح فظ محمد)

فرح ت عنوانه)ا))ش)63)سيدي بشر)

قشلي متفرع من محمد فر د))21500 

االسكندر ة))مصر.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ه ني فكري ح فظ محمد)

فرح ت عنوانه)ا))ش)63)سيدي بشر)

 21500 قشلي متفرع من محمد فر د)

االسكندر ة))مصر

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770250.

189I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

حمودة نورد ترنسبور
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

قف7 التصفية

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES

SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL

 CENTRE COMMERCIAL

 WILA(CENTER(BUREAU(N°23

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

حمودة نورد ترنسشور  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : حومة 

دار مورسي  الطف لي4 ب رع حم 4 

الفطواكي تطوا4 - 93000 تطوا4 

املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.25587

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر ح7) 22)فبراير) املؤرخ في)

ذات) بركة  ( ترنسشور) نورد  حمودة 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

 100.000 ررسم له ) مشلغ  الوحيد 

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

ب رع) الطف لي4  مورسي   دار  حومة 

 93000 (- تطوا4) الفطواكي  حم 4 

تطوا4 املغرب نتيجة لقرار الشر ك)

الوحيد.

و عي4:

و) حمودة  ( يوسف) السيد)ة))

 9 رقم) (19 قنده ر) ب رع  عنوانه)ا))

تطوا4) (93000 تطوا4) الطف لي4 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

حومة) وفي  (2021 فبراير) (22 بت ر خ)

حم 4) ب رع  الطف لي4  مورسي   دار 

تطوا4) (93000 (- تطوا4) الفطواكي 

املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0545.

190I

global audit partners

TITA SOLUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

TITA SOLUTION  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 6 

ركتوبر رقم 6 الط بق 3  الشقة 3 - 

20100 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TITA (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SOLUTION

تصنيع) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

رصن ف) جميع  وتجهيز  وتصنيع 

املالبس الرج لية والنس ئية واألطف ل)

والنسيج) والغزل  النسيج  وصن عة 

والحي كة..

 6 ب رع) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

 -  3 الشقة) ( (3 الط بق) (6 ركتوبر رقم)

20100)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 50 ( (: ( ربوس ه م) هدى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: )مهدي عراقي) السيد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة هدى ربوس ه م))عنوانه)ا))

املدينة الخظراء)ك زا جر ن ت و4 فيال)

78 27182)الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) عراقي  مهدي  ( السيد)

املدينة الخضراء)ك زا جر ن ت و4 فيال)

78 27182)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هدى ربوس ه م))عنوانه)ا))

املدينة الخضراء)ك زا جر ن ت و4 فيال)

78 27182)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770950.

191I

مكتب كوفز 7

ARBORA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

مكتب كوفز 7

85 ب رع لال الي قوت الط بق الث ني 

على اليس ر 85 ب رع لال الي قوت 

الط بق الث ني على اليس ر، 20015، 

الدار الشيض ء املغرب

ARBORA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 

دكسميد الط بق 1 الشقة 2 بن 

جدية - 20450 الدار الشيض ء 

املغرب.
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تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.411067

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))سميرة))اضراب)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (200

)ة))سن ء) السيد) ( 200)حصة لف ئدة)

اضراب بت ر خ)01)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770459.

192I

مكتب كوفز 7

ARBORA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

مكتب كوفز 7

85 ب رع لال الي قوت الط بق الث ني 

على اليس ر 85 ب رع لال الي قوت 

الط بق الث ني على اليس ر، 20015، 

الدار الشيض ء املغرب

ARBORA بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي 5 زنقة 

دكسميد الط بق 1 الشقة 2 بن 

جدية - 20450 الدار الشيض ء 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.411067

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

ايراد و تصدير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770459.

193I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

PLAZZA MED
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-04 زنقة جش7 ط رق، إق مة جش7 

ط رق، الط بق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

PLAZZA MED بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي نجشية، 
زنقة 88 رقم 11 الط بق السفلي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PLAZZA MED

تصنيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واألغراض) املكتبي  واألث ث  األث ث 

الخشبية..

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق) (11 رقم) (88 زنقة) نجشية،)

السفلي)-)90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: مومن) بوعاللى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مومن  بوعاللى  السيد 
الهن ء) الس دس مجمع  ب رع محمد 
طنجة) (90000  80 رقم) (3 ط بق) (7

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مومن  بوعاللى  السيد 
الهن ء) الس دس مجمع  ب رع محمد 
طنجة) (90000  80 رقم) (3 ط بق) (7

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240433.
194I

ALMALASERS MAROC SARL

 ALMALASERS MAROC
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نش ط الشركة)

ALMALASERS MAROC SARL
15ب رع االبط ل رقم 4 اكدال 
الرب ط ، 10090، الرب ط املغرب

 ALMALASERS MAROC SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي 15ب رع 
االبط ل رقم 4 اكدال الرب ط - 

10090 الرب ط املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.140615

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)25)نونبر)2020)تمت إض فة)
إلى نش ط الشركة) الت لية  األنشطة 

الح لي):
استيراد وتصدير وتخز ن وتصنيع)
وبيع وتوزيع األجهزة الطشية واملكمالت)
التجمي7) ومستحضرات  الغذائية 
الشخصية) النظ فة  ومنتج ت 
والكوابف) الحيو ة  واملشيدات 
املختبري) التشخيص  في  لالستخدام 

والتدر ب..
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)110964.
195IZERROUKI NAZIHA

  SOCIETE  ZERROUKI
SERVICES   S.A.R.L  AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ZERROUKI NAZIHA
 57Rue(Lieutenant(Belhoucine
 Garage(N° 1 ، 60000، Oujda

Maroc
   SOCIETE  ZERROUKI  SERVICES
S.A.R.L  AU بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 57 زنقة 
الض بط بلحسي4 ڭراج رقم 1 - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
   SOCIETE  ZERROUKI  SERVICES

.S.A.R.L  AU
(: بإيج ز) الشركة  غرض 
 Concessionnaire de services

.téléphoniques(ou(autres
زنقة) (57 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
 -  1 رقم) ڭراج  بلحسي4  الض بط 

60000)وجدة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: الزروقي) نزيهة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الزروقي  نزيهة  السيدة 
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 9 رقم) املقدس  ب رع  القدس  حي 
60040)وجدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الزروقي  نزيهة  السيدة 
 9 رقم) املقدس  ب رع  القدس  حي 

60040)وجدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)494.

196I

sofoget

QU4TTRO CAFE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
QU4TTRO CAFE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 
3 و 7 زنقة جش لة و غ ندي إق مة 
ف تن ب مح7 رقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59679
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.QU4TTRO CAFE
و) مقهى  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مطعم.
عنوا4 املقر االجتم عي):))القنيطرة)
3)و)7)زنقة جش لة و غ ندي إق مة ف تن)
القنيطرة) (14000  -  4 ب مح7 رقم)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد))حمد خوج 4):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))جواد الشك ر):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: لطيفة العراش) ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))حمد خوج 4):)300)بقيمة)

100)درهم.

300)بقيمة) (: السيد))جواد الشك ر)

100)درهم.

 300 (: العراش) لطيفة  ( السيدة)

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا))) حمد خوج 4  ( السيد)

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا))) الشك ر  جواد  ( السيد)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.

السيدة))لطيفة لعراش عنوانه)ا)))

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) حمد خوج 4  ( السيد)

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81667.

197I

مكتب كوفز 7

OLOG TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مكتب كوفز 7

85 ب رع لال الي قوت الط بق الث ني 

على اليس ر 85 ب رع لال الي قوت 

الط بق الث ني على اليس ر، 20015، 

الدار الشيض ء املغرب

OLOG TRANS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ابراق 
املركز عم رة 30 املكتب 22 الط بق 

3 - 20190 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494915
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 OLOG(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRANS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.
ابراق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
املركز عم رة)30)املكتب)22)الط بق)3 

- 20190)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 700 ( (: ملي دي) هش م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة ملي ء)الت زي):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ملي دي  هش م  السيد 
 5 الرقم) (11 الزنقة) سه م  تجزئة 
الشيض ء) الدار  (20420 ك ليفورني )

املغرب.
عنوانه)ا)) الت زي  ملي ء) السيدة 
 5 الرقم) (11 الزنقة) سه م  تجزئة 
الشيض ء) الدار  (20420 ك ليفورني )

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ملي دي  هش م  السيد 
 5 الرقم) (11 الزنقة) سه م  تجزئة 
الشيض ء) الدار  (20420 ك ليفورني )

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770664.

198I

ACCOUNTHINK MAROC

ORANGE MONEY MAROC
بركة املس همة

رفع ررسم ل الشركة

ACCOUNTHINK MAROC
227, ب رع غ ندي - الط بق الث ني 
- رقم 4 - الدار الشيض ء ، 20100، 

الدار الشيض ء املغرب
 ORANGE MONEY MAROC

بركة املس همة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الكولي4 2، عم رة الفصول األربعة، 
سيدي معروف - 20270 الدار 

الشيض ء املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.428043

الع م) الجمع  بمقت�سى 
نونبر) (12 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 
الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2020
درهم«) (15.000.000« قدره) بمشلغ 
إلى) درهم«) (40.000.000« من) ري 
((: طر ق) عن  درهم«) (55.000.000«

تقديم حصص نقدية رو عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769950.

199I

CAMA SOLAR ENERGY

CAMA SOLAR ENERGY 
»CSE« 

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

CAMA SOLAR ENERGY
13 زنقة رحمد املج طي اق مة جش ل 
األلب  الط بق 1 رقم 8 مع ر ف ، 

20000، الدار الشيض ء املغرب
 CAMA(SOLAR(ENERGY »CSE«

بركة ذات املسؤولية املحدودة



7257 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 
رحمد املج طي اق مة جش ل األلب  
الط بق 1 رقم 8 مع ر ف - 20000 

الدار الشيض ء  املغرب 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495377
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CAMA(SOLAR(ENERGY(»CSE«
-ت جر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
لوح ت للط قة الشمسية) معدات ر,)

رو الر  ح
رنواع) جميع  استيراد  -تصدير 

الشض ئع.
زنقة) (13 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
األلب)) جش ل  اق مة  املج طي  رحمد 
 20000 (- مع ر ف) (8 رقم) (1 الط بق)

الدار الشيض ء))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
عشد) نجيب  الشرق وي  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (800 ( (: الحليم)

درهم للحصة).
السيد هرنو4 عز ز):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عشد) نجيب  الشرق وي  السيد 
البشير) زنقة  عنوانه)ا)) الحليم 
االبراهيمي اق مة مهدي ط بق)2)بقة)
الشيض ء)) الدار  ( (20500 الجيروند) (8

املغرب).
عنوانه)ا)) عز ز  هرنو4  السيد 
 159 عم رة) (9 إق مة الفردوس ج ه)
الدار) (20220 ( االلفة) (01 بقة)

الشيض ء))املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشد) نجيب  الشرق وي  السيد 

البشير) زنقة  عنوانه)ا)) الحليم 

االبراهيمي اق مة مهدي ط بق)2)بقة)

الشيض ء)) الدار  ( (20500 الجيروند) (8

املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771031.

200I

مكتب كوفز 7

ARBORA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

مكتب كوفز 7

85 ب رع لال الي قوت الط بق الث ني 

على اليس ر 85 ب رع لال الي قوت 

الط بق الث ني على اليس ر، 20015، 

الدار الشيض ء املغرب

ARBORA بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 

دكسميد الط بق 1 الشقة 2 بن 

جدية ، 20450 الدار الشيض ء 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.411067

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)01)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الشقة) (1 زنقة دكسميد الط بق) (5«

2)بن جدية))،)20450)الدار الشيض ء)

زنقة لك رو4 زاو ة) (13« إلى) املغرب«)

زنقة استيف)-)20450)الدار الشيض ء))

املغرب«.
تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء))

بت ر خ)17)م رس)2021)تحت رقم)770459.

201I

SBS CONSEILS

SBS CONSEILS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SBS CONSEILS

 angle(rue(zellaka-Bd(Mohamed

 ben(Abdellah,ETG3 Appt8 ،

60000، OUJDA(MAROC

SBS CONSEILS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

 angle وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 rue(zellaka-Bd(Mohamed(ben

 Abdellah,ETG3 Appt8 OUJDA

60000 OUJDA(MAROC

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

002723485000053

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (21

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SBS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CONSEILS

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

 GESTION DES AFFAIRES ET

.COMMUNICATION

 angle (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 rue( zellaka-Bd( Mohamed( ben

 Abdellah,ETG3( Appt8( OUJDA

.60000 OUJDA MAROC

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 BOURAS M’HAMED السيد)
 PLACE GEORGES,2 عنوانه)ا))
 BRASSENS 78260 ACHERES

.FRANCE
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BOURAS M’HAMED السيد)
 PLACE GEORGES  2 عنوانه)ا))
 BRASSENS 78260 ACHERES

FRANCE
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (21 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)36415.

202I

Mery business ways

LICHER IMMOBILIER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

LICHER IMMOBILIER
بركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد وعنوا4 مقره  
اإلجتم عي ب رع املق ومة عم رة رقم 
7 ج اش 14 بقة رقم 6 املحمدية 

املغرب 20800
تأسيس بركة  ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

رقم التقييد في السج7 
التج ري:27381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  ( لشركة) األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 
الشركة:) بك7  (: الت لية) ب ملميزات 
)ذات مسؤولية محدودة ذات) بركة)

الشر ك الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LICHER: اإلقتض ء)بمختصر تسميته

IMMOBILIER
غرض الشركة بإيج ز:بن ء،مطور)
تطو ر) بن ء/مق ول  عق رات/مق ول 

الشن ء
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7258

الشركة:100.000   ررسم ل  مشلغ 
لكر ر) السيد  ك لت لي  درهم،مقسم 
 100 بقيمة) حصة  (1000 ادريس)

درهم للحصة
الع ئلية) و  الشخصية  ـ ألسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء:
عنوانه) ادريس  لكر ر  السيد 
بوزنيقة) السالم  ر  ض  حي  (53 رقم)

20800)املغرب
الع ئلية) و  الشخصية  ـ ألسم ء)

وصف ت ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه) ادريس  لكر ر  السيد 
بوزنيقة) السالم  ر  ض  حي  (53 رقم)

20800)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 25 ( بت ر خ) ب ملحمدية  اإلبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)548.
203I

CASA CHAISE

CASA DEI SOGNI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CASA DEI SOGNI
5 زنقة ديكسمود ، الط بق األول ، 
رقم 2 ، بنجدية، الدار الشيض ء. ، 

20120، الدار الشيض ء املغرب
CASA DEI SOGNI بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 

ديكسمود ، الط بق األول ، رقم 2 ، 
بنجدية، الدار الشيض ء. - 20120 

الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494225
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CASA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.DEI SOGNI

الترو ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

للعق ر)،)رعم ل الشن ء..
زنقة) (5 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(، (2 رقم) (، الط بق األول) (، ديكسمود)

 20120 (- الشيض ء.) الدار  بنجدية،)

الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد ق دري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هش م نزالني):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ق دري  محمد  السيد 
حي الهن )1)رقم)842 43000))القلعة)

املغرب.

عنوانه)ا)) نزالني  هش م  السيد 

 26202  40 الرقم) ي سي4  تجزئة 

الدروة بربيد املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ق دري  محمد  السيد 
حي الهن )1)رقم)842 43000))القلعة)

املغرب

عنوانه)ا)) نزالني  هش م  السيد 

 26202  40 الرقم) ي سي4  تجزئة 

الدروة بربيد املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769837.

204I

FIDUNAT

SAIDIA STAR SERVICES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

بركة » سعيدية  ست ر سرفيس« 

ش.م.م . ش .و.

  SAIDIA(STAR(SERVICES  SARL 

 A/U

تأسيس بركة

مسج7) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،06/03/2020 بت ر خ) ب لسعيدية،)

لشركة) األس �سي  الق نو4  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة):

ست ر) ( سعيدية) (» (: التسمية)

سرفيس)»))ش.م.م.ش).و.)

غرض الشركة):))مق ول للغرس و)

صي نة الحدائق و الطرق.

املقر الرئي�سي))تجزئة االم7 زرف 4)

السعيدية))).

املدة):)حددت مدة الشركة ب99 

سنة.

آلف) م ئة  (: الشركة) ررسم ل 

إلى) مقسمة  درهم  (( (100000,00(

آلف))حصة))1000) : 

1000))))حصة. الشعيري محمد)))

التسيير:)الشعيري محمد.))

من ف تح ين ير إلى) (: السنة امل لية)

غ ية دجنبر من ك7 سنة.

اإليداع) تم  الق نوني:) اإليداع 

بكت بة) الشركة  لنظ م  الق نوني 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

2020/03/06تحت) ( بت ر خ) ببرك 4 

رقم)311 .

السج7) في  سجلت  الشركة 

التج ري ببرك 4 تحت رقم)7647.

مقتطف قصد اإلبه ر)

205I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AGRI AFRICA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

AGRI AFRICA  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 46، 

ب رع الوالء، زنقة عشد الخ لق 

الطريس - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

. AFRICA

األنشطة) (: غرض الشركة بإيج ز)

الفالحية)

الـتجــ ر ـة) الـعـمـلـيـ ت  وكــذلـك كــ7 

املـنـقــوالت الـعـقـ ر ـة و) و الـصـنـ عـيـة،)

مـش بــرة) بـصـفـة  تـرتـشـط  الـتـي  املـ لـيـة 

رو غيـر مـشـ بـرة ب ألنـشـطـــة املـذكــــورة)

رعـــــاله.
رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
زنقة عشد الخ لق) ب رع الوالء،) (،46

الطريس)-)73000)الداخلة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ب مي محمد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صفوا4 سعد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( محمد) ب مي  السيد 
 1 ط بق) مرحي7  بن  م لك  زنقة  (12

الشيض ء) الدار  (20000 ( املع ر ف)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد سعد صفوا4)

 6 7)عم رة) ب رع املق ومة اق مة دي ر)

الط بق)4)بقة)31)الجيروند)20000 

الدار الشيض ء)املغرب.
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( محمد) ب مي  السيد 
 1 ط بق) مرحي7  بن  م لك  زنقة  (12

الشيض ء) الدار  (20000 ( املع ر ف)

املغرب

عنوانه)ا)) ( السيد سعد صفوا4)

 6 7)عم رة) ب رع املق ومة اق مة دي ر)

الط بق)4)بقة)31)الجيروند)20000 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)200.

206I

Expertalys

Ajaja Consulting
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

Expertalys

204  ب رع سقراط رقم 3 ، 20370، 

الدارالشيض ء املغرب

Ajaja Consulting بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 ب رع 

ابن الرف عي الط بق 3 املع ر ف - 

20330 الدارالشيض ء املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

492781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (22

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Ajaja (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.Consulting

تقديم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الخدم ت في مج ل االعالمي ت.

10)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

(- املع ر ف) (3 الط بق) الرف عي  ابن 

20330)الدارالشيض ء)املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: اعج جة) خ لد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) اعج جة  خ لد  السيد 
 2 ط بق) درج  الشخ ري  االم م  زنقة 

الدارالشيض ء) املع ر ف  (14 بقة)

20330)الدارالشيض ء)املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اعج جة  خ لد  السيد 
 2 ط بق) درج  الشخ ري  االم م  زنقة 

الدارالشيض ء) املع ر ف  (14 بقة)

20330)الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 03 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)8082.

207I

MOROCCAN TERRA VERTUE

 MOROCCAN TERRA

VERTUE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

MOROCCAN TERRA VERTUE

بلوك 104 رقم 16 حي الشراف 

اك دير، 80030، اك دير املغرب

 MOROCCAN TERRA VERTUE

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بلوك 104 
رقم 16 حي الشراف اك دير - 80030 

اك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MOROCCAN TERRA VERTUE

تسو ق) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املنتج ت املحلية

استيراد وتصدير ت جر رو وسيط.

بلوك) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- اك دير) الشراف  حي  (16 رقم) (104

80030)اك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

100)حصة) السيد سهي7 رطيشة):)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) رطيشة  سهي7  السيد 

الشراف) حي  (16 رقم) (104 بلوك)

اك دير)80030)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رطيشة  سهي7  السيد 

الشراف) حي  (16 رقم) (104 بلوك)

اك دير)80030)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ب ك دير  التج ر ة 

2021)تحت رقم)98753.

208I

Expertalys

Selexium
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

Expertalys

204  ب رع سقراط رقم 3 ، 20370، 

الدارالشيض ء املغرب

Selexium بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 ب رع 

ابن الرف عي الط بق 3 املع ر ف - 

20330 الدارالشيض ء املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

492783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية):

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.Selexium

تقديم) بإيج ز:) الشركة  غرض 

و) االعالمي ت  مج ل  في  الخدم ت 

االدارة

10)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

(- املع ر ف) (3 الط بق) الرف عي  ابن 

20330)الدارالشيض ء)املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

الع لي) عشد  الح جب  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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الع لي) عشد  الح جب  السيد 
  16-18 رقم) ت مسن   زنقة  عنوانه)ا))

20200)الدارالشيض ء)املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الع لي) عشد  الح جب  السيد 
  16-18 رقم) ت مسن   زنقة  عنوانه)ا))

20200)الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 03 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)8083.

209I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

G.T.Z.B. PERSONNEL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

ب رع الحسن الت ني اق مة ابته ل س 

الط بق الث لت بقة 4 ، 43150، 

ابن جر ر املغرب

G.T.Z.B. PERSONNEL بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

الر  ض 03 رقم 118 - 43150 بن 

جر ر املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.G.T.Z.B. PERSONNEL

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املستخدمي4 لحس ب الغير.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

بن) (43150  -  118 رقم) (03 الر  ض)

جر ر املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد احمد ب هي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

حي) ب هي عنوانه)ا)) السيد احمد 

 43150   160 رقم) (24 افر قي  زنقة)

بن جر ر املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) ب هي عنوانه)ا)) السيد احمد 

 43150   160 رقم) (24 افر قي  زنقة)

بن جر ر املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت ر خ) ( جر ر) ب بن  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)119.

210I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

GLONIS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

GLONIS  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 46، 

ب رع الوالء، زنقة عشد الخ لق 

الطريس - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. GLONIS

تقديم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اإلستش ر ة) الخدم ت  مختلف 

للمق والت)

مج ل) في  اإلستش رات  تقديم 

التسيير)

خدم ت مختلفة)

الـتجــ ر ـة) الـعـمـلـيـ ت  وكــذلـك كــ7 

املـنـقــوالت الـعـقـ ر ـة و) و الـصـنـ عـيـة،)

مـش بــرة) بـصـفـة  تـرتـشـط  الـتـي  املـ لـيـة 

رو غيـر مـشـ بـرة ب ألنـشـطـــة املـذكــــورة)

رعـــــاله.
رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
زنقة عشد الخ لق) ب رع الوالء،) (،46

الطريس)-)73000)الداخلة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ب مي محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صفوا4 سعد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) محمد  ب مي  السيد 
 1 ط بق) مرحي7  بن  م لك  زنقة  (12

الشيض ء) الدار  (20000 ( املع ر ف)

املغرب.

عنوانه)ا)) صفوا4  سعد  السيد 

 6 7)عم رة) ب رع املق ومة اق مة دي ر)

الط بق)4)بقة)31)الجيروند)20000 

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  ب مي  السيد 

 1 ط بق) مرحي7  بن  م لك  زنقة  (12

الشيض ء) الدار  (20000 ( املع ر ف)

املغرب

عنوانه)ا)) صفوا4  سعد  السيد 

 6 7)عم رة) ب رع املق ومة اق مة دي ر)

الط بق)4)بقة)31)الجيروند)20000 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)171.

211I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

IEFM SUD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

IEFM SUD بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 

46 ب رع الوالء زنقة عشد الخ لق 

طوريس الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (03

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IEFM (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.SUD
انشطة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

إدارة املمتلك ت
رنشطة إدارة املرافق).

رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الخ لق) عشد  زنقة  الوالء) ب رع  (46
الداخلة) (73000 (- طوريس الداخلة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: صفوا4) سعد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) صفوا4  سعد  السيد 
20000)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صفوا4  سعد  السيد 
20000)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)307.
212I

FIDUCIAIRE BAMMOU

79A CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
79A CAR بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس اق مة الخير رقم 21 
سيدي يحي  الغرب - 14250 سيدي 

يحي  الغرب املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2603
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (18 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))عشدالحق صفر))
رص7) من  اجتم عية  حصة  (500
)السيد))ة))نور) 1.000)حصة لف ئدة)
م رس) (18 بت ر خ) العكش ني  ( الدين)

.2021
تفو ت السيد))ة))سفي 4 بوعيطة)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
م رس) (18 بت ر خ) العكش ني  ( ي سي4)

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسيدي سليم 4))بت ر خ)22 

م رس)2021)تحت رقم)75/2021.

213I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE DALBETON
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الط بق الث لت ب رع الحسن 
الث ني رحداف رزرو ، 53100، رزرو 

املغرب
SOCIETE DALBETON بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : رقم 

54 تجزئة الفرح 2 - 53100 ازرو 
املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.301
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 01)م رس) املؤرخ في)
SOCIETE DALBETON)بركة ذات)
ررسم له ) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره ) وعنوا4  درهم  (500.000
 -  2 تجزئة الفرح) (54 اإلجتم عي رقم)
ازرو املغرب نتيجة للم تعد) (53100

الشركة تزاول ري عم7

و عي4:
و) العلوي  ( مصطفى) السيد)ة))
 1 النخير) تجزئة  (14 رقم) عنوانه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  ازرو  (53100

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
 54 وفي رقم) (2021 م رس) (01 بت ر خ)
تجزئة الفرح)2 - 53100)ازرو املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( ب زرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)17.

214I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE TRANSPORT
D'ATLAS 2021

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الط بق الث لت ب رع الحسن 
الث ني رحداف رزرو ، 53100، رزرو 

املغرب
 SOCIETE TRANSPORT D'ATLAS

2021 بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مرآب حي 
ابن سين  ريت واحي سيدي عدي  - 

53100 ازرو املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
1495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية):
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIETE TRANSPORT D’ATLAS

.2021

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

(, مختلفة) رعم ل  للغير,) الشض ئع 

التج رة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)مرآب حي)

(- ( ابن سين  ريت واحي سيدي عدي)

53100)ازرو املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد بغدادي توفيق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بغدادي توفيق عنوانه)ا))

حي مسعودة احداف) ( زنقة) (18 رقم)

53100)ازرو املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بغدادي توفيق عنوانه)ا))

رقم)18)زنقة)7)حي مسعودة احداف)

53100)ازرو املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( ب زرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)104.

215I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE CAFE ATLANTA

D'ATLAS
إعال4 متعدد القرارات

SOCIETE BEMAFI

رقم 32 الط بق الث لت ب رع الحسن 

الث ني رحداف رزرو ، 53100، رزرو 

املغرب

 SOCIETE CAFE ATLANTA

D'ATLAS  »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: مرآب رقم 

08 تجزئة سكينة  - 53100 ازرو 

املغرب.
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»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.881
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)08)م رس)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تفو ت الحصص

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
آيت) السيد  حصة من  (750 تفو ت)
ايت) السيد  إلى  الرحم 4  عشد  الربع 
250)حصة من) الربع رمي4 و تفو ت)
السيد ايت الربع يوسف إلى السيد)
تقسيم) ليصشح  رمي4  الربع  ايت 
الربع) آيت  السيد  ك لت لي:) الحصص 
السيد) (, حصة) (3000 عشد الرحم 4)
و) (, حصة) (1000 الربع يوسف) ايت 
السيد ايت الربع رمي4)1000)حصة))

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( ب زرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)18.
216I

CENTRE AZROU SERVICES

ATLAS PAM
مجموعة ذات النفع االقتص دي

ح7 بركة
CENTRE AZROU SERVICES
 CENTRE(AZROU ، 53100،

AZROU MAROC
ATLAS PAM مجموعة ذات النفع 

االقتص دي)في طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تيزي ب رع 
الحسن الث ني - 53100 عي4 اللوح 

املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.455

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 ين ير) (19 املؤرخ في)
االقتص دي) النفع  ذات  مجموعة 
ررسم له ) مشلغ  ( (ATLAS PAM
مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
اإلجتم عي تيزي ب رع الحسن الث ني)
- 53100)عي4 اللوح املغرب نتيجة ل):)

التوقف النه ئي.

و حدد مقر التصفية ب تيزي ب رع)
عي4 اللوح)) (53100 (- الث ني) الحسن 

املغرب.)
و عي4:

السيد)ة))نجية))موك ل و عنوانه)ا))
احداف)) اغش ل  عي4  تجزئة  (1106
)ة)) كمصفي) املغرب  ازرو  (53100

للشركة.
وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 
تم) ب لتصفية:) املتعلقة  الوث ئق 
اإليداع الق نوني ب ملحكمة االبتدائية)
تحت) (2021 م رس) (22 بت ر خ) ( ب زرو)

رقم)18.
217I

رسم ء)ميدي 

فارما بروم
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

رسم ء ميدي 
ب رع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الشيض ء، 20000، 
الشيض ء املغرب

ف رم  بروم بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املنطقة 
الصن عية الشلدية الحضر ة 

ليس سفة الدارالشيض ء 20000 
الدارالشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

. 167637
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)10)يوليوز)2020)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
الشلدية) الصن عية  »املنطقة  من)
الدارالشيض ء) ليس سفة  الحضر ة 
إلى) املغرب«) الدارالشيض ء) (20000
كلم) الجديدة  طر ق  »الدارالشيض ء)
9)تجزئة ب ب الخير رقم)12)ليس سف )
الدارالشيض ء)) (20000 الدارالشيض ء)

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770081.

218I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

AZLA AGRICOLE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH(MAROC

AZLA AGRICOLE  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 

البردعي بقة 1 ب رع ابوبكر صديق 

الحي الصن عي عي4 مزوار مراكش - 

40000 مراكش  املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

121860

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AZLA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

. AGRICOLE
مق ول) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اإلدارة الزراعية)-)املش ني رو العملي ت)

الشراء) )تنفيذ  األخرى) العق ر ة 

)الت جر) االستيراد والتصدير) والشيع))

رو الوسيط املنفذ).

عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع ابوبكر صديق) (1 البردعي بقة)

(- الحي الصن عي عي4 مزوار مراكش)

40000)مراكش))املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: ( الرايس) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد يوسف الرايس))عنوانه)ا))

حي الرئيس كينيدي))01100)ايونكس)

فرنس ).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الرايس))عنوانه)ا))

حي الرئيس كينيدي))01100)ايونكس)

فرنس )

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)-.

219I

رسم ء)ميدي 

كدز كير جيم

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

رسم ء ميدي 

ب رع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الشيض ء، 20000، 

الشيض ء املغرب

كدز كير جيم بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة ال 

روز لوتي رقم 10 الطر ق دار بوعزة 

الشيض ء الدارالشيض ء  20000 

الدارالشيض ء املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)كدز كير)

جيم.
مركز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اللي قة))الشدنية و الترفيه.
:)تجزئة ال) عنوا4 املقر االجتم عي)
الطر ق دار بوعزة) (10 روز لوتي رقم)
 20000 ( الدارالشيض ء) الشيض ء)

الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 250 ( (: السيد عشد السالم غ فر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: مس مح) رحالم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
250)حصة) ( (: السيدة غ فر هيشة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة غ فر ن دين):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عشد السالم غ فر عنوانه)ا))
طر ق ازمور دار بوعزة الشيض ء) (10

20000)الدارالشيض ء)املغرب.
السيدة رحالم مس مح عنوانه)ا))
طر ق ازمور دار بوعزة الشيض ء) (10

20000)الدارالشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) هيشة  غ فر  السيدة 
طر ق ازمور دار بوعزة الشيض ء) (10

20000)الدارالشيض ء)املغرب).
عنوانه)ا)) ن دين  غ فر  السيدة 
طر ق ازمور دار بوعزة الشيض ء) (10

20000)الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد السالم غ فر عنوانه)ا))
طر ق ازمور دار بوعزة الشيض ء) (10

20000)الدارالشيض ء)املغرب
السيدة رحالم مس مح عنوانه)ا))
طر ق ازمور دار بوعزة الشيض ء) (10

20000)الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770315.
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COTEXPER

GROUPE IP NUMERICABLE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 GROUPE IP NUMERICABLE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

الحديقة بقة 21 بلوك 5 الط بق 4 
حي االزده ر - 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GROUPE IP NUMERICABLE
ابغ ل) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 
املنتوج ت) واصالح  بيع  تجهيزات  و 

الكهرب ئية.

اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 4 5)الط بق) 21)بلوك) الحديقة بقة)

حي االزده ر)-)40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: جم ل) الز  تي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) جم ل  الز  تي  السيد 

اق مة الحديقة بقة ب الط بق)1)حي)

االزده ر)40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جم ل  الز  تي  السيد 

اق مة الحديقة بقة ب الط بق)1)حي)

االزده ر)40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121852.

221I

FLASH ECONOMIE

 OPTI-HEALTHCARE

SOLUTIONS
إعال4 متعدد القرارات

بركة

 OPTI-HEALTHCARE

SOLUTIONS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له   10000,00درهم

OPTI- بركة) برك ء) قرر 

 HEALTHCARE SOLUTIONS

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

مقره ) درهم  (10000,00 ررسم له )

االجتم عي)4)مجمع الكولي4 ب رقم)5 

ب املدخ7 ا الدار الشيض ء)م  يلي:

بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لدار) مسج7  (2020/11/30

الشيض ء:

بم ) الشركة  ررسم ل  في  الز  دة 
من) لرفعه  درهم  ( ( (90.000 قدره)
درهم) (100.000 الى) درهم  (10.000
فئة) من  حصة  (900 بإنش ء) وذلك 

100)درهم تم توزيعه  ك لت لي:
السيد عم ر دامرجي الح م7 لجواز)
 GA198253 (500 ( ( رقم) السفر 

حصة)
الح م7) لحش بي  ربيد  السيد 
 C207589 رقم) الوطنية  للشط قة 

500))حصة)
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لدار) مسج7  (2/20201/17

الشيض ء:
املنظمة) القواعد  تعدي7 
للمسيرين.) املمنوحة  للصالحي ت 
يقرر االجتم ع ابتراط التزام الشركة)
مشترك) بتوقيع  املسيرين  قش7  من 

لهم .
األس �سي) الق نو4  تحديث 

للشركة.)
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
تحت) (16/03/2021 بت ر خ) الشيض ء)

رقم)770246.  
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FLASH ECONOMIE

WE MICE YOU
تأسيس بركة املس همة

 MCA CONSULTING
5, ب رع عشد اللطيف بن قدور 

-الدار الشيض ء  
WE MICE YOU
بركة املس همة 

ررسم له :1.100.000 درهم 
 مقره  االجتم عي: 10 زنقة ربو 

مح سن الرواني -مع ر ف-الط بق 
األر�سي - الدار الشيض ء 

 RC:494995
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
  2021 20)ين ير) الدار الشيض ء)بت ر خ)
بت ر خ) الشيض ء) الدار  في  مسج7  و 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10
األس �سي لشركة املس همة ب ملميزات)

الت لية



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7264

بك7 الشركة):)بركة املس همة

WE MICE YOU:تسمية الشركة

غرض الشركة بإيج ز):)-االتص ل)

في جميع قط ع ت النش ط للشرك ت)

رو) املغرب  في  املقيمي4  واملهنيي4 

وتحقيق) تنظيم  بهدف  الخ رج  في 

والحوافز) والندوات  االجتم ع ت 

والندوات) واملؤتمرات  الفر ق  وبن ء)

في املغرب رو في ري) واملع رض سواء)

املع رض واألحداث وجميع) ( بلد آخر)
األحداث ووس ئ7 االتص ل األخرى

جميع) وتأجير  واستيراد  براء)

واملواد) واألجهزة  واملواد  املعدات 

وعلى وجه الخصوص جميع خدم ت)

املشورة واملس عدة اإلعالمية الالزمة)

رو الق درة على تسهي7 تحقيق الهدف)

رعاله-

التشغي7 عن طر ق تأجير جميع)

الالزمة) واإلق مة  النق7  وس ئ7 

لتشغي7 الك ئن رعاله)-
زنقة) (10 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

ربو مح سن الرواني)-مع ر ف-الط بق)

األر�سي الدار الشيض ء

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة
االجتم عي:) امل ل  ررس 

إلى) مقسم  (، درهم) (1،100،000.00

 100 بقيمة) نقدي  سهم  (11.000

ب لك م7) مدفوع  سهم  لك7  درهم 

بقيمته االسمية

املتصرفي4):

السيد كر م الشر ف العلمي)

السيد عثم 4 الشر ف العلمي

الشر ف) كر م  السيد  يمثله   ( (

العلمي)))INVESTOUR)الشركة)

السيدة مونية ارسكي))

السيدة ف طمة الزهرة ارسكي)

السيدة جن ت ارسكي)

:)مراقبي الحس ب ت

)توجد في الدار الشيض ء)131)ب رع)

يمثله ) ( ك لي 4) زنقة  و  املومن  عشد 

مسير) اللطيف  عشد  زرق7  السيد 

 PKF MAROC((بر ك

الق ب7) الربح  يتكو4  (: األرب ح)

للتوزيع من ص في الربح للسنة امل لية)

ن قًص  الخس ئر الس بقة ب إلض فة) (،

في) إدخ له   سيتم  التي  املش لغ  إلى 

)للق نو4 رو النظ م)
ً
االحتي طي تطشيق 

الربح) طر ق  عن  وتزداد  األس �سي 

رح7 من السنوات الس بقة
ُ
امل

الشنود املقيدة لتحو 7 األسهم

األسهم ق بلة للتحو 7 بحر ة بي4)

املس همي4

ال يمكن ر4 يتم ري تحو 7 لألسهم)

لص لح طرف ث لث رجنبي إلى الشركة)

الحصول على موافقة مسشقة) دو4 

من مجلس اإلدارة ب لشروط ووفًق )
لإلجراءات املنصوص عليه  في الق نو4)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770720
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FLASH ECONOMIE

 SCHILTZ &KANOUNI
 AFRICA DEVELOPMENT

بركة املس همة
قف7 التصفية

 SCHILTZ & KANOUNI(AFRICA

 DEVELOPMENT

 بركة املس همة
ررسم له :300.000 درهم

 مقره  اإلجتم عي : 14 ب رع عي4 

ت وجط ت إق مة ر  ض بوركو4 الدار 

الشيض ء 

 RC: N °141.815  CASABLANCA

-  I.F:N°1051754

قف7 التصفية

الع م) الجمع  بمقت�سى 

 09 بت ر خ) املؤرخ  اإلستثن ئي 

بركة)) برك ء) قرر  (2021 فبراير)

 SCHILTZ( &( KANOUNI( AFRICA

 DEVELOPMENT

)م  يلي):

)قف7 تصفية الشركة)؛-

ب لت لي بطب الشركة من السج7)

التج ري-

االجتم عية) الوث ئق  مك 4 حفظ 

14)،)ب رع عي4)) (- الدار الشيض ء) هو:)

ت وج ت)-)إق مة ر  ض بوركو4-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770600

224I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

MR-MINING COMPANY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD

SARL

 N° 14 RUE(OKBA(BNOU

 NAFIAA(APP 01 ERRICH ،

52400، ERRICH(MAROC

MR-MINING COMPANY بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

االم م م لك رقم 63 الريش - 52400 

الريش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

MR- (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MINING COMPANY

غرض الشركة بإيج ز):)استخراج)

الشض ئع) ونق7  املع د4  واستغالل 

لحس ب الغير واالستيراد والتصدير.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

االم م م لك رقم)63)الريش)-)52400 

الريش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)سنة)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد رض  اوعديد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: مصطفى) ي�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) اوعديد  رض   السيد 
حي) الفياللي  اله بمي  زنقة  (63 رقم)

الريش) (52400 الريش) ت حميدات 

املغرب.

عنوانه)ا)) مصطفى  ي�سي  السيد 
االحد) سوق  انزك 4  زنقة  (10 رقم)

ميدلت)54350)ميدلت املرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اوعديد  رض   السيد 
حي) الفياللي  اله بمي  زنقة  (63 رقم)

الريش) (52400 الريش) ت حميدات 

املغرب

عنوانه)ا)) مصطفى  ي�سي  السيد 
االحد) سوق  انزك 4  زنقة  (10 رقم)

ميدلت)54350)ميدلت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

18)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)195.

225I

مكتب توجة للمح سشة

ECHAHID ARTISAN شهيد 
أغتيزان

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مكتب توجة للمح سشة

ب رع املسيرة زنقة 1 رقم 8 كلميم ، 

82000، كلميم املغرب

ECHAHID ARTISAN بهيد 

رغتيزا4  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 278 

بلوك 04 سيدي يوسف رك دير - 

80000 اك دير املغرب



7265 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
45427

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية):
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
بهيد) (ECHAHID ARTISAN

رغتيزا4).
و) بيع  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

توزيع و توصي7 املنتج ت التقليدية)
االستيراد و التصدير.

عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)278 
(- رك دير) يوسف  سيدي  (04 بلوك)

80000)اك دير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: بهيد) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد احمد بهيد):)1000)بقيمة)

100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) بهيد  احمد  السيد 
اق مة السع دة) (11 117)بقة) عم رة)
اك دير) (80000 رك دير) املحمدي  حي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بهيد  احمد  السيد 
اق مة السع دة) (11 117)بقة) عم رة)
اك دير) (80000 رك دير) املحمدي  حي 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (15 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2020)تحت رقم)97487.
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مكتب توجة للمح سشة

BERENICE بيرينيس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مكتب توجة للمح سشة
ب رع املسيرة زنقة 1 رقم 8 كلميم ، 

82000، كلميم املغرب
BERENICE بيرينيس بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة 45 
بلوك 2-1 عم رة 05 حي الفرح 15 

رك دير  - 80000 اك دير املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
45425

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (20
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

BERENICE)بيرينيس.
بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املنتوج ت التجميلية و الغذائية)
التصدير و االستيراد.

 45 :)بقة) عنوا4 املقر االجتم عي)
 15 الفرح) حي  (05 عم رة) (2-1 بلوك)

رك دير))-)80000)اك دير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد مصطفى مذكور)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: مذكور) السيد مصطفى 

بقيمة)100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد مصطفى مذكور عنوانه)ا))

العيو4) (70000 العيو4) ( حي املسيرة)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى مذكور عنوانه)ا))

العيو4)) (70000 ( حي املسيرة العيو4)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (15 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2020)تحت رقم)97486.
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AL AGADIR

 SOCIETE DOMAINE

AGRICOLE SIRWA SARL
إعال4 متعدد القرارات

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،

maroc 80000، رك دير

 SOCIETE DOMAINE AGRICOLE

SIRWA SARL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: مركز 

سيدي بيبي ايت عميرة ابتوكة ايت 

ب ه  س ت  2781  إنزك 4 - 80000 

رك دير املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: --.

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)25)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

من))) ( الشركة) ررسم ل  رفع  ( م يلي:)

000.000,00 4))إلى))000.000,00 10 

درهم))بخلق)))60.000)حصة جديدة)

من فئة)100)درهم للحصة))-)تحديت)

تخو 7) (- الق نو4 األس �سي للشركة.)

صالحي ت

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)--:)الذي ينص على م يلي:)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (08 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)309.

228I

NCG EXPERTISE

cubicon
إعال4 متعدد القرارات

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

cubicon »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: مكتب  

رقم tk11 الحي الصن عي سيدي 

غ نم طر ق رسفي مراكش  رقم 208 

- 40000 مراكش املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.92025

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)10)يونيو)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

فوت السيد بوب رب عشد االله)100 

حصة) (-50 يلي) كم   مقسم  حصة 

 50 (- الدب غ) حمزة  السيد  لف ئدة 

حصة لف ئدة السيد ترس ل زكر  ء

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير الشك7 الق توتي من بركة دات)

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد الى)

بركة دات املسؤولية املحدودة)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

نش ط الشركة بحدف) ( تغيير) م يلي:)

مق ول في))البستنة))وتعو طه بنش ط))

االستراد و التصدير)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
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بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير الشك7 الق توتي من بركة دات)

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد الى)

بركة دات املسؤولية املحدودة)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

نش ط الشركة بحدف) ( تغيير) م يلي:)

مق ول في))البستنة))وتعو طه بنش ط))

االستراد و التصدير

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

فوت السيد بوب رب عشد االله)100 

حصة) (-50 يلي) كم   مقسم  حصة 

 50 (- الدب غ) حمزة  السيد  لف ئدة 

حصة لف ئدة السيد ترس ل زكر  ء

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

11)غشت) بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2020)تحت رقم)4856.

229I

tensiftconsultant

GLOBAL LOGISTIQUE SAFI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

tensiftconsultant

املكتب 2 عم رة الطنط وي زنقة 

الصن عة ، 46000، آسفي املغرب

 GLOBAL LOGISTIQUE SAFI

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 

الطنط وي حي الصن عي  املكتب رقم 

2 املغرب 46000 اسفي املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GLOBAL LOGISTIQUE SAFI

-نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع مق ب7 اجر او مك ف ة

-وكي7 الشحن.

-التج رة)

-)جميع املهن.

عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الطنط وي حي الصن عي))املكتب رقم)

2)املغرب)46000)اسفي املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

النغزالي) اله دي  عشد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

النغزالي) اله دي  عشد  السيد 
اجن 4) حي  ي فة  زنقة  (7 عنوانه)ا))

كولو4)1 46000)اسفي املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

النغزالي) اله دي  عشد  السيد 
اجن 4) حي  ي فة  زنقة  (7 عنوانه)ا))

كولو4)1 46000)اسفي املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)284.

231I

tensiftconsultant

SAFAA EDITION »SEDIT «
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

tensiftconsultant

املكتب 2 عم رة الطنط وي زنقة 

الصن عة ، 46000، آسفي املغرب

» SAFAA(EDITION »SEDIT بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 108-106 
ب رع كتوبية حي السالم  - 46000 

اسفي املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.8507

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراير) (04 في) املؤرخ 

املص دقة على):
بتيوي) صف ء) )ة)) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
 05 بت ر خ) اخليفة  الح ج  صف ء)

فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (10 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)161.

232I

MAITRISECONSULTING

PARADISE PECHE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE(CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

PARADISE PECHE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 
3 زنقة الشراردة بوركو4 الدار 

الشيض ء الدار الشيض ء - 20000 
الدار الشيض ء  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
428101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2019 فبراير) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PARADISE PECHE
ت جر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
الشحري) الصيد  معدات  و  ادوات 

-االستراد و التصدير.
 3 اق مة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
زنقة الشراردة بوركو4 الدار الشيض ء)
الدار الشيض ء)-)20000)الدار الشيض ء))

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد صيض ح عشد هللا)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
هللا)) عشد  صيض ح  السيد 
اق مة) (1 النجد) تجزئة  عنوانه)ا))
الجديدة)) (1 الشقة) (2 و) د1) النجد 

24000)الجديدة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا)) عشد  صيض ح  السيد 
اق مة) (1 النجد) تجزئة  عنوانه)ا))
الجديدة)) (1 الشقة) (2 و) د1) النجد 

24000)الجديدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2019)تحت رقم)-.

233I

SYNERG

 TÜV RHEINLAD
MOROCCO

إعال4 متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
TÜV RHEINLAD MOROCCO
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»بركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: الدار 
الشيض ء – زنقة رقم 3 عم ر رقم 
6 الط بق األول رقم 101 – طر ق 

لوازيس – ب رع لوازيس – 20400 - 
20400 الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.146135
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)01)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:))
الح لي) املدير  نه ية والية  إلى  اإلب رة 
دو4 تجديد.) السيد محمد عليك 4،)
(« مه مه داخ7 بركة) تكو4  وبذلك 
(»TÜV RHEINLAND MOROCCO
ك ملة) ذمة  إبراء) إعط ء) منتهية.)-)
محمد) للسيد  تحفظ  ودو4  ونه ئية 

عليك 4،)عن واليته كمدير وحيد.
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
جديد) وحيد  مدير  تعيي4  (-
لوالية) األس �سي،) النظ م  خ رج 
عشد) السيد  سنة واحدة.)•)
الرحيم إسم عيلي،)مغربي الجنسية،)
بشني) (07/05/1987 بت ر خ) مزداد 
ج،) (6 الشيض ء) ب لدار  يقطن  مالل،)
 1 ليس سفة تجزئة الخزامة الط بق)
الوطنية) للشط قة  وح م7  (1 الشقة)
1621024.)ستلتزم الشركة على) رقم)
النحو املالئم ب لتوقيع الوحيد للمدير)
ممثال ب لسيد عشد الرحيم) الوحيد،)
املتعلقة) لجميع األعم ل  إسم عيلي،)
املصرفية) املع مالت  ب ستثن ء) به ،)
التي يكو4 التوقيع اإلض في للمفوض)
ال) كيفم  ك 4 الح ل،) إلزامًي  بشأنه .)
يجوز للمدير واملفوض التوقيع على)
قيمته ) تتج وز  مصرفية  مع مالت 
دو4) درهم،) (500.000.00 مشلغ)
السيد) من  مسشقة  خطية  موافقة 
بنديكت) السيد  رو  الخليفي  ط رق 

رنسيلم 4.
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
املفوض.:) تفو ض  إنه ء) (-

السيدة مر م إفيس.)-

ونه ئية) ك ملة  ذمة  إبراء) إعط ء)
إفيس،) مر م  للسيدة  تحفظ  ودو4 

كمفوضة.
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تعيي4 مفوض جديد:)•) (-
السيد محمد رمي4،)املغربي الجنسية،)
بط ط ،) (23،05/1980 املزداد بت ر خ)
ليس سفة) (- الشيض ء) ب لدار  الق طن 
(،17 العم رة) (2 رمي4) قصشة  إق مة 
1،)وح م7 الشط قة) 3)الط بق) الشقة)
والق ئمة) (،JE191926 رقم) الوطنية 
تمو 7) تأمي4  على  الحصر ة  مهمته 
ب سم) املفتوحة  الشنكية  الحس ب ت 
الشركة ب لشراكة مع املدير الوحيد)

للشركة.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على م يلي:)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)765648.

234I

orient compt

STE RETRO GAMING CLUB
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC
 STE RETRO GAMING CLUB

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي القدس 
زنقة امليراج  - 60000 وجدة  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (25
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.RETRO GAMING CLUB

ن دي) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االنترنيت

التصدير و االستيراد.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

القدس زنقة امليراج))-)60000)وجدة))

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد بلق سمي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بلق سمي محمد عنوانه)ا))

حي القدس زنقة امليراج رقم1 60000  

وجدة))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلق سمي محمد عنوانه)ا))

حي القدس زنقة امليراج رقم1 60000  

وجدة))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)714.

235I

tensiftconsultant

HARFI COUTURE LUXE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

tensiftconsultant

املكتب 2 عم رة الطنط وي زنقة 

الصن عة ، 46000، آسفي املغرب

HARFI COUTURE LUXE بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 
الطنط وي  املكتب رقم 2 حي 

الصن عي - 46000 اسفي املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
11241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (25
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية):
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 HARFI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.COUTURE LUXE
-از  ء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التقليدية
مستلزم ت) و  االقمشة  -بيع 

الخي طة
-التصميم.

عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حي) (2 رقم) املكتب  ( الطنط وي)

الصن عي)-)46000)اسفي املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيدة ف طمة الحرفي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة ف طمة الحرفي عنوانه)ا))
الجر ف ت)) ( حي) الس نية  زنقة  (82

46000)اسفي املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ف طمة الحرفي عنوانه)ا))
الجر ف ت)) ( حي) الس نية  زنقة  (82

46000)اسفي املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (02 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)189.
236I
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ESPACE COMPTA

ESPACE COMPTA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

ESPACE COMPTA

الرقم 196 ط بق 3 عم رة الفردوس 

سيدي عشد الكر م اسفي الرقم 196 

ط بق 3 عم رة الفردوس سيدي عشد 

الكر م اسفي، safi ،46000 املغرب

ESPACE COMPTA بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : الرقم 

196 ط بق 3 عم رة الفردوس سيدي 

عشد الكر م اسفي الرقم 196 ط بق 

3 عم رة الفردوس سيدي عشد 

الكر م اسفي 46000 اسفي املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.6065

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر ح7) (2021 ين ير) (11 املؤرخ في)

ذات) بركة  (ESPACE COMPTA

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد مشلغ ررسم له )10.000)درهم)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم)196 

ط بق)3)عم رة الفردوس سيدي عشد)

 3 ط بق) (196 الرقم) اسفي  الكر م 

عم رة الفردوس سيدي عشد الكر م)

نتيجة) املغرب  اسفي  (46000 اسفي)

لتوقف نش ط الشركة).

و عي4:

السيد)ة))ايم 4))بنور و عنوانه)ا))

رقم)11)مكرر زنقة ت فراوت الكورس)

اسفي))46000)اسفي املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)11)ين ير)2021)وفي الرقم)196 

ط بق)3)عم رة الفردوس سيدي عشد)

 3 ط بق) (196 الرقم) اسفي  الكر م 

عم رة الفردوس سيدي عشد الكر م)

اسفي)46000)اسفي املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)204.

237I

fiduciaire(capital(orient

Assistance S.M.A
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

Assistance S.M.A بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  حي 

املحمدي  تجزئة الخير زنقة ب ب7 
رقم 13 - 60000     وجدة     املغرب 

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.Assistance S.M.A

خدمة) (- (: بإيج ز) غرض الشركة 

سحب السي رات.

حي) ( (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

املحمدي))تجزئة الخير زنقة ب ب7 رقم)

13 - 60000)))))وجدة)))))املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد))الوالي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: يوسفي) ( ( محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد))الوالي عنوانه)ا))حي)
املحمدي))تجزئة الخير زنقة ب ب7 رقم)

13  60000))))وجدة)))))املغرب).
)يوسفي عنوانه)ا))) ( السيد محمد)
حي الوحدة طر ق ت زة ب رع امش رك)
وجدة)))) ( (60000  2 الشك ي لهشي7 رقم)

املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد))الوالي عنوانه)ا))حي)
املحمدي))تجزئة الخير زنقة ب ب7 رقم)

13 60000))))وجدة))املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (02 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)750.

238I

DWELLING

WIKI INVEST CONSULTING
بركة التض من

تأسيس بركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT
 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC
 WIKI INVEST CONSULTING

بركة التض من
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 ب رع 
يوسف ابن ت بفي4 اق مة الش طئ 
الطشق 2 الشقة رقم 3 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس بركة التض من 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
113681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05
األس �سي لشركة التض من ب ملميزات)

الت لية:
بك7 الشركة):)بركة التض من.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 WIKI (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.INVEST CONSULTING

مكتب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
استش رات لر  دة األعم ل واإلدارة.

ب رع) (5 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الش طئ) اق مة  ت بفي4  ابن  يوسف 
 90000  -  3 رقم) الشقة  (2 الطشق)

طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: السيدة زليخة املرزكيوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الخملي�سي) بالل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
املرزكيوي) زليخة  السيدة 
عي4 خش ز ب رع واد سشو) عنوانه)ا))
رقم)6)تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.
السيد بالل الخملي�سي عنوانه)ا))
بلوك د) (3 مركب بيال فيست  الشطر)
الشقة)16)ك بونيكرو املضيق)93153 

املضيق املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
املرزكيوي) زليخة  السيدة 
عي4 خش ز ب رع واد سشو) عنوانه)ا))
رقم)6)تطوا4)93000)تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
التج ر ة بطنجة))بت ر خ)-)تحت رقم)-.
239I

DWELLING

NEWFLEET
بركة التض من

تأسيس بركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT
 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC
NEWFLEET بركة التض من

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 ب رع 
يوسف ابن ت بفي4 اق مة الش طئ 
الطشق 2 الشقة رقم 3 - 90000 

طنجة املغرب
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تأسيس بركة التض من 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

113687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11

األس �سي لشركة التض من ب ملميزات)

الت لية:

بك7 الشركة):)بركة التض من.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NEWFLEET

غرض الشركة بإيج ز):)تج رة ز وت)

السي رات) ومستلزم ت  التشحيم 

وصي نة جميع رنواع املركش ت وجميع)

املنتج ت الشترولية.

ب رع) (5 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الش طئ) اق مة  ت بفي4  ابن  يوسف 

 90000  -  3 رقم) الشقة  (2 الطشق)

طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة سه م اوبنم ):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الطهري) هن ء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة سه م اوبنم  عنوانه)ا))حي)

االدريسية زنقة سلم 4 الف ر�سي رقم)

06)طنجة)90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الطهري  هن ء) السيدة 
حي مسرور)02)رقم)26)تم رة)12000 

تم رة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سه م اوبنم  عنوانه)ا))حي)

االدريسية زنقة سلم 4 الف ر�سي رقم)

06)طنجة)90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بطنجة))بت ر خ)-)تحت رقم)-.

240I

بنشو خديجة

SOCIETE TASNIMA SNC
بركة التض من

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

بنشو خديجة
261 املسعودية ت زة ، 35000، ت زة 

املغرب
SOCIETE TASNIMA SNC بركة 

التض من
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 162 حي 
النهضة بلوك ب ت زة - 35000 ت زة 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.3145

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)08)ركتوبر)2020)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
(- ت زة) ب  بلوك  النهضة  حي  (162«
35000)ت زة املغرب«)إلى)»790)تجزئة)
ت زة)) (35000 (- ت زة) (5 بلوك) الوف ق 

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)95.
242I

بنشو خديجة

SOCIETE TASNIMA SNC
بركة التض من

تعيي4 مسير جديد للشركة

بنشو خديجة
261 املسعودية ت زة ، 35000، ت زة 

املغرب
SOCIETE TASNIMA SNC  بركة 

التض من
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 790 

تجزئة الوف ق بلوك 5 ت زة - 35000 
ت زة املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3145
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)08)ركتوبر)2020)تم تعيي4)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الوديني))توفيق كمسير وحيد

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)95.

243I

الشركة املغربية للخدم ت االجتم عية

servini
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

الشركة املغربية للخدم ت 

االجتم عية

 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU

 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

servini بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 223 حي 

األم7 الط بق األر�سي  طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (28

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.servini(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

تسليم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

والتوصي7) السريع  البريد  خدمة 

الوجش ت السريعة.

 223 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- طنجة) ( األر�سي) الط بق  األم7  حي 

90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: بولحراك) ربيد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 100 (: بولحراك) ربيد  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ربيد بولحراك عنوانه)ا))

 103 رقم) عجم 4  زنقة  ايشور  حي 

طنجة) (90000 طنجة) العوامة 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ربيد بولحراك عنوانه)ا))

.103 رقم) عجم 4  زنقة  ايشور  حي 

العوامة طنجة)90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239005.

244I

بنشو خديجة

SOCIETE TASNIMA SNC
بركة التض من
تفو ت حصص

بنشو خديجة

261 املسعودية ت زة ، 35000، ت زة 

املغرب

SOCIETE TASNIMA SNC بركة 

التض من

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 162 حي 

النهضة بلوك ب ت زة - 35000 ت زة 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3145

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 ركتوبر) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))احمد الشطيبي)

 60 رص7) من  اجتم عية  حصة  (60

توفيق) ( )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

الوديني بت ر خ)08)ركتوبر)2020.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (16 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)95.

245I

الشركة املغربية للخدم ت االجتم عية

LETS DO FILM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

الشركة املغربية للخدم ت 

االجتم عية

 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU

 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

LETS DO FILM بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األر�سي 223 تجزئة األم7 - 90000 

طنجة املغرب 

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

  112643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LETS (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.DO FILM

اإلنت ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الصوتي واملرئي.

الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 90000 (- تجزئة األم7) (223 األر�سي)

طنجة املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد املهدي ميمو4):))25 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 25 ( (: السيد عشد الكر م بوفردي)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

بوغ نم)) اليطفتي  نعم 4  السيد 

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (25   :

للحصة).

 25 ( (: الحراتي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد محمد املهدي ميمو4)):)25 

بقيمة)1.000)درهم.

 25 (: ( السيد عشد الكر م بوفردي)

بقيمة)1.000)درهم.

(: ( السيد نعم 4 اليطفتي بوغ نم)

25)بقيمة)1.000)درهم.

 25 (: ( الحراثي) يوسف  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ميمو4)) املهدي  محمد  السيد 

حي الوه بي الزموري زنقة) عنوانه)ا))

 90000 طنجة) (02 رقم) انزرا4  بئر 

طنجة املغرب.

بوفردي)) الكر م  عشد  السيدة 

زنقة املعطي) حي الضهداء) عنوانه)ا))

طنجة)) (90000  4 رقم) الغزواني 

املغرب.

بوغ نم)) اليطفتي  نعم 4  السيد 

عنوانه)ا))ب رع ابن حزم زنقة ب رقم)

3 93000)تطوا4 املغرب.

السيد يوسف الحراتي عنوانه)ا))

حي العشيري زنقة)63)رقم)3)بنديش 4)

طكجة)90000)طكجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

ميمو4)) املهدي  محمد  السيد 

حي الوه بي الزموري زنقة) عنوانه)ا))

طنجة)) (90000  02 رقم) انزرا4  بئر 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239004.

247I

LK CONSULTING SARL

EL CHAMAL SAKANE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LK CONSULTING SARL
ب رع محمد الخ مس رقم 45 
الط بق الث ث رقم 18 تطوا4 ، 

93000، تطوا4 املغرب
EL CHAMAL SAKANE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
الجيش امللكي اق مة ام القرى 5 

لشنى رقم 4 رقم 1 الط بق االر�سي - 
93000 تطوا4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CHAMAL SAKANE
االنع ش) (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الجيش امللكي اق مة ام القرى)5)لشنى)
رقم)4)رقم)1)الط بق االر�سي)-)93000 

تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد عشد الحكيم منوار):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
250)حصة) ( (: السيد ع دل منوار)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: كونست) الشركة االنش ء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

منوار) الحكيم  عشد  السيد 

حي احر ق ب رع الروضة) عنوانه)ا))

زنقة)1)رقم)5 93000)مرتي7 املغرب.

عنوانه)ا)) منوار  ع دل  السيد 

 14 بلوك) (2 العتيق) الشيت  مجمع 

 93000  8 بفة) (1 الطشق) (25 عم رة)

مرتي7 املغرب.

كونست) االنش ء) الشركة 

تجزئة) سفلى  طواب7  عنوانه)ا))

28- الخ مس بقة) الط بق  الف �سي 

28)ا)93000)تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

منوار) الحكيم  عشد  السيد 

حي احر ق ب رع الروضة) عنوانه)ا))

زنقة)1)رقم)5 93000)مرتي7 املغرب

السيد زهير الك ني عنوانه)ا))ب رع)

الجوال4 زنقة)6)رقم)43)ط05)رقم)17 

93000)تطوا4 املغرب

عنوانه)ا)) لوديني  يونس  السيد 

ب رع تلمشوط رقم)67 93000)تطوا4)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (01 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)442.

249I

زوبير بوتغم س

STE JUPITER TRAV

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

زوبير بوتغم س

اكنول املركز ت زة ، 35050، ت زة 

املغرب

STE JUPITER TRAV  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي القدس 

1 34- ر2- ت زة - 35000 ت زة املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
5835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. JUPITER TRAV
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيج ز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS/
 TRANSPORT DE
 MARCHANDISES POUR
 LE COMPTE D’AUTRUI /
 LOCATION MATERIEL OU

.TRANSPORT ROUTIER
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
القدس)1 34-)ر2-)ت زة)-)35000)ت زة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
االبراهيمي) الع لي  عشد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
االبراهيمي) الع لي  عشد  السيد 
حي) (9 مجموعة) (289 عنوانه)ا))

القدس)1)ت زة)35000)ت زة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االبراهيمي) الع لي  عشد  السيد 
حي) (9 مجموعة) (289 عنوانه)ا))

القدس)1)ت زة)35000)ت زة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)126.
250I

AL AGADIR

STE HM CITRUS SARL AU
إعال4 متعدد القرارات

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،

maroc 80000، رك دير

 STE HM CITRUS SARL AU

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: B   رقم 

1 عم رة الحي 4 بلوك ر رقم 1 ب رع 

السم رة ايت ملول - 80000 ايت 

ملول رك دير املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: -.

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)23)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

اجتم عية) لحصص  تفو ت  م يلي:)

بركة) (، (» (HM CITRUS« في بركة)

بت ر خ) (، املحدودة) املسؤولية  ذات 

23/02/2021)بمقتض ه فوت السيد)

السيد) ˛للف ئدة  الصبيحي) حسن  ( (:

مجموعه) م   يم ني˛) ن صر  محمد 

الشركة) في  ( اجتم عية˛) حصة  (500

املذكورة اعاله

قرار رقم)-2:)الذي ينص على م يلي:)

املص دقة على عقد تفو ت لحصص)

اجتم عية بت ر خ)23/02/2021

على) ينص  الذي  (:3- رقم) قرار 

املص دقة على تحيي4 النظ م) م يلي:)

األس �سي للشركة

قرار رقم)-4:)الذي ينص على م يلي:)

الصبيحي) حسن  السيد  استق لة 

كمسير للشركة و إبراء)ذمته،)و تعيي4)

كمسير) يم ني  ن صر  محمد  السيد 

محدودة˛) غير  لفترة  للشركة˛) وحيد 

وتلزم الشركة بإمض ئه الوحيد

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:--- رقم) بند 

م يلي:)--)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)578.

252I

fiduciaire(capital(orient

REVEC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc
REVEC بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي    حي 
األندلس زنقة األلش 4 رقم 14 - 

60000 وجدة    املغرب 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36761
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.REVEC(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته
مكتب)) ( (- (: غرض الشركة بإيج ز)

الدراس ت واملس عدة التقنية)
-)االستش رات اإلدار ة)

-)رعم ل مختلفة))رو الشن ء.
حي) ( ( ( (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 -  14 رقم) األلش 4  زنقة  األندلس 

60000)وجدة))))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: ( خنفري) ( السيدة بيم ء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الشفقي) ( ( توفيق) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة بيم ء))خنفري))عنوانه)ا)))
 14 رقم) األلش 4  زنقة  األندلس  حي 

60000)وجدة))))املغرب).
السيد توفيق)))الشفقي عنوانه)ا))
 60000 طر ق العونية ضيعة املدني)

وجدة))))املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بيم ء))خنفري))عنوانه)ا)))
 14 رقم) األلش 4  زنقة  األندلس  حي 

60000)وجدة))))املغرب)
السيد توفيق)))الشفقي عنوانه)ا))
 60000 طر ق العونية ضيعة املدني)

وجدة))))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)810.
253I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AH AF TRAVAUX SARL
AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السم رة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
  STE AH AF TRAVAUX SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
 LOT EL وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 MASSIRA(LKHADRA(NR 55 BIS
ESSEMARA - 72000 السم رة 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. AH AF TRAVAUX SARL AU

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ع مة).

 LOT (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 EL MASSIRA LKHADRA NR 55

السم رة) (BIS ESSEMARA - 72000

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

اعمر)) اه7  ف ل  احمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اعمر)) اه7  ف ل  احمد  السيد 

الخضراء) املسيرة  تجزئة  عنوانه)ا))
السم رة) (72000 السم رة) (55 رقم)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اعمر)) اه7  ف ل  احمد  السيد 

الخضراء) املسيرة  تجزئة  عنوانه)ا))
السم رة) (72000 السم رة) (55 رقم)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم رة))بت ر خ)03)م رس)

2021)تحت رقم)55/2021.

254I

CABS

ATLAS ELEVATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABS

 AV MY ABDELLAH RESIDENCE

 SANAA(N° 16 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ATLAS ELEVATION بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع االمير 
موالي عشد هللا إق مة سن ء رقم ١٦ 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

103275
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 فبراير) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.ELEVATION
ر  ضة) (• (: غرض الشركة بإيج ز)
وجدار) ر  ضية  ص لة  التسلق.•)

التسلق..
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
االمير موالي عشد هللا إق مة سن ء)رقم)
١٦)مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 JEREMIAH DAVID السيد)
JONES :  37)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
 RICHARD TYLER السيد)
بقيمة) حصة  (LUNSFORD :  38

100)درهم للحصة).
 JEFFREY RICHARD السيد)
 100 حصة بقيمة) (WILSON :  25

درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
 JEREMIAH DAVID السيد)
جليز) مراكش  ( عنوانه)ا)) (JONES

40000))مراكش املغرب.
 RICHARD TYLER السيد)
مراكش) ( عنوانه)ا)) (LUNSFORD

جليز)40000))مراكش املغرب.

 JEFFREY RICHARD السيد)

جليز) مراكش  ( عنوانه)ا)) (WILSON

40000))مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 JEREMIAH DAVID السيد)

جليز) مراكش  عنوانه)ا)) (JONES

40000))مراكش املغرب

 RICHARD TYLER السيد)

مراكش) عنوانه)ا)) (LUNSFORD

جليز)40000))مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2020)تحت رقم)112790.

255I

Allo multi-services sarl/Au

PRIMERO INITIATIVE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Allo multi-services sarl/Au

 Rue(hassan(1er(numero(96(،

62000،)الن ضور املغرب

 PRIMERO INITIATIVE SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

 82 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 

 RUE GENERAL AMEZIANE APPT

 N 2 NADOR - 62000 NADOR

MAROC

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PRIMERO INITIATIVE SARL

(: بإيج ز) الشركة  غرض 
 COMMERCE ET DISTRIBUTION
 NON SPECIALISE PAR
 INTERNET VIA LA GESTION DES
 PLATEFORMES NUMERIQUE

ET DE COMMERCE
 LE MARKETING DIGITAL

POUR LE COMPTE D’AUTRUI
 RUE 82 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
 GENERAL AMEZIANE APPT
 N 2 NADOR - 62000 NADOR

.MAROC
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 400 ( (: زكر  ء) معزوزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 380 ( (: جواد) الحراوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: مصطفى) ابرجي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة هرفوف اله م):))20)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) السيد معزوزي زكر  ء)
الن ظور) (62000 ( بو زارزارا) حي 

املغرب.
السيد ابرجي مصطفى عنوانه)ا))
 62000 م يت) ايت  توونت  دوار 

الدر وش املغرب.
عنوانه)ا)) اله م  هرفوف  السيدة 
 62000 امل ء) راس  املق ومة  حي 

الن ظور املغرب.
عنوانه)ا)) جواد  الحراوي  السيد 
الن ظور) (62000 ابوعج جن) حي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) السيد معزوزي زكر  ء)
الن ضور) (62000 ( بو زارزارا) حي 

املغرب
السيد ابرجي مصطفى عنوانه)ا))
 62000 م يت) ايت  توونت  دوار 

الدر وش املغرب
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عنوانه)ا)) اله م  هرفوف  السيدة 
 62000 امل ء) راس  املق ومة  حي 

الن ظور املغرب
عنوانه)ا)) جواد  الحراوي  السيد 
الن ظور) (62000 ابوعج جن) حي 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)23)فبراير)

2021)تحت رقم)420.

256I

FINGEST CONSEIL SARL

SANITAIRE OUMHAND
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصن عي تجزئة املس ررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 40000، 
مراكش املغرب

SANITAIRE OUMHAND بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عملية 
املنزه رطلس 2 عم رة 39 بقة 11 
ت منصورت مراكش  - .  مراكش  

املغرب 
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SANITAIRE OUMHAND
غرض الشركة بإيج ز):)-ب ئع مواد)

الشن ء)ب لتقسيط
-ربغ ل الشن ءاملتنوعة).

عملية) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 11 بقة) (39 عم رة) (2 رطلس) املنزه 
مراكش)) ( (. (- ( مراكش) ت منصورت 

املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: اومحند) السيد حسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) اومحند  حسن  السيد 
رقم) (1 النخي7) تجزئة  اسكجور 

113مراكش).))مراكش))املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اومحند  حسن  السيد 
رقم) (1 النخي7) تجزئة  اسكجور 

113مراكش).))مراكش))املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (05 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121333.
257I

IMP SAHARA

SUPER SEL SUD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

IMP SAHARA
حي موالي ربيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيو4، 70000، العيو4 

املغرب
SUPER SEL SUD بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 

رقم 265 مركز اخفنير - 70050 
اخفنير املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SUPER(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SEL SUD

-الشحث) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

جميع) ( و دراسة و استغالل و تسيير)

الوحدات املتعلقة ب ستخالص امللح)

كيمي ئية) مواد  واي  انواعه  بجميع 

اخرى متعلقة ب مللح.

-بيع و براء)امللح بجميع انواعه و)

مشتق ته.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- اخفنير) مركز  (265 رقم) املسيرة 

70050)اخفنير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد علي العمراني):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: لصفر) ف طمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: العمراني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد علي العمراني)):)500)بقيمة)

100)درهم.

 300 (: ( لصفر) ف طمة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

 200 (: العمراني) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( العمراني) علي  السيد 

تجزئة بشري رقم)97)سيدي معروف)

20520)الدارالشيض ء)املغرب.

السيدة ف طمة لصفر))عنوانه)ا))

عم رة سعيد حمو رقم)43)ب رع مكة)))

70000)العيو4 املغرب.

السيد محمد العمراني عنوانه)ا))

 Rue des acacias 75017 paris

75017)ب ريس فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( العمراني) علي  السيد 

تجزئة بشري رقم)97)سيدي معروف)

20520)الدارالشيض ء)املغرب

السيد محمد العمراني عنوانه)ا))

 Rue des acacias 75017 paris

75017)ب ريس فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

08)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)712/21.

259I

FINGEST CONSEIL SARL

COSTA EVENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصن عي تجزئة املس ررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

COSTA EVENT بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة هند 

6 بقة 20 مجموعة على بلح ج 

حي يوسف بن ت بفي4 مراكش - .  

مراكش  املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 COSTA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.EVENT
•رائد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

رعم ل املهرج ن ت الفنية))األحداث)
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رو) التج ر ة  الخدم ت  تسيير  (•

رو) املدنية  الزراعية  رو  الصن عية 

العسكر ة.

إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

هند)6)بقة)20)مجموعة على بلح ج)

((. (- مراكش) ت بفي4  بن  يوسف  حي 

مراكش))املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بق تي) جم ل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بق تي  جم ل  السيد 

20)مجموعة على) 6)بقة) إق مة هند)

بلح ج حي يوسف بن ت بفي4 مراكش)

.))مراكش))املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بق تي  جم ل  السيد 

20)مجموعة على) 6)بقة) إق مة هند)

بلح ج حي يوسف بن ت بفي4 مراكش)

.))مراكش))املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121471.

260I

مستأمنة س مي للمح سشة

STE CHAMAL DAY SARL
إعال4 متعدد القرارات

مستأمنة س مي للمح سشة

حي ميمونة رقم 55 بلوك 4 الط بق 

األول بني مالل ، 23004، بني مالل 

املغرب

STE CHAMAL DAY SARL »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: روالد بنهدة 

روالد امش رك  - - بني مالل املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.9911

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)22)ركتوبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

-تحو 7 مقر الشركة من روالد بنهدة)

تجزئة) إلى  مالل  بني  امش رك  روالد 

العثم نية حي االداري الط بق الث لث)

بني مالل.

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

التج رة) الت لية:-) األنشطة  -حذف 

والتصدير.) االستيراد  (- الع مة)

األبغ ل) في  مق ول  نش ط  وإض فة 

املختلفة رو الشن ء.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

م يلي:)-تغيير الشند الث لث والرابع من)

الق نو4 األس �سي.)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

يلي:-) فيم   الشركة  نش ط  تحديد  (-

صش غة الشن ي ت.)-)مق ول في األبغ ل)

املختلفة.

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

-)يقع مقر الشركة))في تجزئة العثم نية)

حي اإلداري الط بق الث لث بني مالل

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)08)ين ير)

2021)تحت رقم)33.

262I

كوم فيد

SOCIETE HIBA LINE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

كوم فيد

10 ب رع عشد هللا بفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

SOCIETE HIBA LINE SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي 10 ب رع 

عشد هللا بفش وني ط بق السفلي - 

60000 وجدة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.22955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)08)ين ير)2021)تمت إض فة)

إلى نش ط الشركة) الت لية  األنشطة 

الح لي):

مصحوبة) غير  الشض ئع  نق7 

لحس ب الغير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (16 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)548.

263I

FINGEST CONSEIL SARL

ESPACE SERVICE IMIFR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصن عي تجزئة املس ررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

ESPACE SERVICE IMIFR بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 8 

عملية سنشلة 2 ب رع موالي عشد هللا 

مراكش - . مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ESPACE SERVICE IMIFR

غرض الشركة بإيج ز):)•)الصرف)

النقدي

 •الوسيط في التحو الت املوضوعية

و الخدم ت امل لية.

 8 مح7) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

عملية سنشلة)2)ب رع موالي عشد هللا)

مراكش)-).)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: رومسعود) مو�سى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: رومسعود) العز ز  عشد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-.

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد مو�سى رومسعود عنوانه)ا))

املسيرة)2)ر رقم)524)مراكش).)مراكش)

املغرب.

رومسعود) العز ز  عشد  السيد 

عنوانه)ا))ب رع األمير موالي عشد هللا)

مراكش) (. مراكش) (8 حي الزاهية رقم)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مو�سى رومسعود عنوانه)ا))

املسيرة)2)ر رقم)524)مراكش).)مراكش)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (05 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121340.

264I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نش ط الشركة)

كوم فيد

10 ب رع عشد هللا بفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT

SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي 1 زنقة 

150 فالج كولوش وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
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توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.31177
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)29)ين ير)2021)تمت إض فة)
إلى نش ط الشركة) الت لية  األنشطة 

الح لي):
مصحوبة) غير  الشض ئع  نق7 

لحس ب الغير.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (04 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)782.
265I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 TREATMENT SURFACE 
 AEROSPACE &

AUTOMOTIVE MOROCCO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 TREATMENT SURFACE 

 AEROSPACE & AUTOMOTIVE
MOROCCO  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 ب رع 
الزرقطوني الط بق الث من بقة 

رقم 24 الدار الشيض ء 20330 الدار 
الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 TREATMENT SURFACE   :
 AEROSPACE( &( AUTOMOTIVE

. MOROCCO

غرض الشركة بإيج ز):)-)املع لجة)
الحديدية) املواد  لك7  السطحية 
صن عة) في  املستعملة  والشالستيكية 
السي رات والط ئرات وك7 القط ع ت)

واالعم ل االخرى)
ونق7) التصنيع  عملي ت  (-
التكنولجي  املتعلقة بنش ط املع لجة)

السطحية)
الجز ئ ت) تجميع  عملي ت  (-
الرص) وتركيب  والقطع  الصغيرة 

لالجزاء)املروحية الشك7.
في) والخدم ت  االرب د  عملي ت  (-

املي دين الثقنية والصن عية
واملت جرة) والتصدير  االستيراد  (-
والتجهيزات) املواد  ك7  في  الع مة 
النج ز) الضرور ة  واالدوات  واالالت 

االعم ل املذكورة س بق .
العملي ت) جميع  ع م  وبشك7 
املرتشطة بشك7 مش بر او غير مش بر)
من االبي ء) كلي  او جزئي  ب ي �سيء)

املم ثلة او ذات الصلة.
59)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
بقة) الث من  الط بق  الزرقطوني 
الدار) (20330 الدار الشيض ء) (24 رقم)

الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: السيد اير ك ب رل سيب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: السيد عشد املنعم منوار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
(: سيب) ب رل  اير ك  السيد 
 100 مدفوعة ب كمله  بقيمة بقيمة)

درهم.
السيد عشد املنعم منوار):)مدفوعة)

ب كمله  بقيمة بقيمة)100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
سيب) ب رل  اير ك  السيد 
عنوانه)ا))21)زنقة مورو ط بق)5)بقة)

201 20340)الدار الشيض ء)املغرب.
السيد عشد املنعم منوار عنوانه)ا))
 ROUTE DE GENAS 69100  51

VILLERBANNE)فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سيب) ب رل  اير ك  السيد 

عنوانه)ا))21)زنقة مورو ط بق)5)بقة)

201 20340)الدار الشيض ء)املغرب

السيد عشد املنعم منوار عنوانه)ا))

 ROUTE DE GENAS 69100  51

VILLERBANNE)فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770159.

266I

كوم فيد

SOCIETE HIBA LINE SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

كوم فيد

10 ب رع عشد هللا بفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

SOCIETE HIBA LINE SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 ب رع 

عشد هللا بفش وني ط بق السفلي - 

60000 وجدة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.22955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)08)ين ير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»10)ب رع عشد هللا بفش وني ط بق)

إلى) 60000)وجدة املغرب«) (- السفلي)

 60000  -  1 مسجد اسم رة) (2 »رقم)

وجدة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)548.

267I

كوم فيد

SOCIETE HIBA LINE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

كوم فيد
10 ب رع عشد هللا بفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
SOCIETE HIBA LINE SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 ب رع 
عشد هللا بفش وني ط بق السفلي - 

60000 وجدة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.22955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):
نك ز) احمد  )ة)) السيد) تفو ت 
 300 حصة اجتم عية من رص7) (75
حصة لف ئدة))السيد))ة))ربيد حمو)

بت ر خ)08)ين ير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (16 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)548.

269I

BURCICA

 SOCIETE MAROCAINE
 TRANSACTION ET

CONSEIL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BURCICA
432 زنقة مصطفى املع ني املكتب 

14 الط بق 5 الدار الشيض ء ، 
20610، الدار الشيض ء املغرب

 SOCIETE MAROCAINE  
 TRANSACTION ET CONSEIL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 ب رع 
الزرقطوني الط بق 6 الرقم 18 - 

20000 الدار الشيض ء املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
486549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIETE MAROCAINE   :

.TRANSACTION ET CONSEIL
غرض الشركة بإيج ز):))-)تصميم)
التج ر ة) املنتج ت  وتوزيع  وتصنيع 
الشيض ء) للغرفة  واألث ث  واملغلف ت 
واملختبرات وغرف التبريد والح و  ت)
الع زلة للحرارة ورث ث الغرف النظيفة)
واملط بخ واملط عم االحترافية وجميع)

رنواع الهي ك7 املعي ر ة،
من) والتحقق  وتأهي7  تشغي7  (-
بنش ط) املرتشطة  التقنية  التركيش ت 

الشركة)))
في) الشرك ت  بي4  التج رة 
الصن عية) واملعدات  املستلزم ت 

املتعلقة بنش ط الشركة.
-)املش ريع الج هزة)،

(، املختبر) مغلف ت  تركيب  (-
(، األث ث) (، للحرارة) الع زلة  العشوات 
غرف التبريد)،)املط بخ)،)جميع رنواع)

الهي ك7 املعي ر ة
-))توجيه النص ئح بشأ4 التركيب)
التقني وتسيير العم7 وإدارة الورب ت

-)االستيراد والتصدير)
املع مالت) جميع  (، ع م) وبشك7 
والصن عية) والتج ر ة  امل لية 
تتعلق) قد  التي  والعق ر ة  واملنقولة 
ب ل�سيء) مش بر  غير  رو  مش بر  بشك7 
مش به) �سيء) بأي  رو  رعاله  املذكور 

يحتم7 ر4 يعزز تطوره رو توسيعه
59)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
 -  18 الرقم) (6 الط بق) الزرقطوني 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

االدري�سي) الودغيري  منة  السيدة 

 10 حصة بقيمة) (1.000 ( (: الحسني)

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

االدري�سي) الودغيري  منة  السيدة 

إق مة) (17 قط ع) عنوانه)ا)) الحسني 

س) عم رة  النخي7  ب رع  النخي7 

الشقة)5)حي الر  ض)10100)الرب ط)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي) الودغيري  منة  السيدة 

إق مة) (17 قط ع) عنوانه)ا)) الحسني 

س) عم رة  النخي7  ب رع  النخي7 

الشقة)5)حي الر  ض)10100)الرب ط)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)762414.

270I

AMJ MANAGEMENT

NARBIA SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االرد4  اق مة ي منة   2 الط بق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

NARBIA SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع  

االرد4 اق مة يمن  2   في الط بق األول 

رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NARBIA SARL AU

رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)املتنوعة والهندسة املدنية.

ب رع)) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

االرد4 اق مة يمن )2)))في الط بق األول)

طنجة) (90000 (- طنجة) (، (30 رقم)

املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

100)حصة) ( (: السيد نبي7 عربية)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد نبي7 عربية عنوانه)ا))دوار)

املسدورة عي4 ع ئشة تيسة ت ون ت)

90000)ت ون ت املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبي7 عربية عنوانه)ا))دوار)

املسدورة عي4 ع ئشة تيسة ت ون ت)

90000)ت ون ت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240533.

272I

BURCICA

CARMA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BURCICA

432 زنقة مصطفى املع ني املكتب 

14 الط بق 5 الدار الشيض ء ، 

20610، الدار الشيض ء املغرب

CARMA بركة ذات   

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 15 ب رع 

األبط ل العم رة 4 ركدال - 10090 

الرب ط املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

149537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):))

.CARMA

غرض الشركة بإيج ز):)-))استيراد)

وتصدير العرب ت والسي رات املتنقلة)

من جميع امل رك ت والفئ ت)؛)

الشيع) رنواع  بجميع  القي م  ( (-

وااليج ر واإلصالح لسي رات) والشراء)

النق7 سواء)ك نت آلية رو غير حرار ة)

رو كهرب ئية بعجلتي4 رو ثالث رو رربع)

عجالت مث7:

الدراج ت الشخ ر ة) »السي رات،) ( (

الدراج ت) الرب عية،) والدراج ت 

الن ر ة والعرب ت املجرورة الرب عي ت)

والشوجي)..................«)

وقطع) السي رات  وبيع  براء) ( (-

الغي ر الجديدة رو املستعملة)؛)

(، واألعم ل) املش ريع  إدارة  (-

إدارة) (، الخ ص) لحس به   االمتالك 

جميع األوراق امل لية.)
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و بصورة ع مة)،)جميع العملي ت)

التج ر ة والصن عية وامل لية املرتشطة)

بشك7 مش بر رو غير مش بر ب ألبي ء)

التي يحتم7 ر4) رو  (، املذكورة رعاله)

تس هم فى تحقيقه  وتطو ره .).

15)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

 10090 (- ركدال) (4 األبط ل العم رة)

الرب ط املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: السيد الحسن العيس وي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد الوه ب واحمد):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

العيس وي) الحسن  السيد 

 94700 جوريس) جو4  ( عنوانه)ا))

ميزو4 الفور فرنس .

واحمد) الوه ب  عشد  السيد 

طر ق الجديدة تجزئة) (27 عنوانه)ا))

الدار) (20660   10 ط بق) كونيمير 

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العيس وي) الحسن  السيد 

 94700 جوريس) جو4  ( عنوانه)ا))

ميزو4 الفور فرنس 

واحمد) الوه ب  عشد  السيد 

طر ق الجديدة تجزئة) (27 عنوانه)ا))

الدار) (20660   10 ط بق) كونيمير 

الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111078.

273I

LEADER FIN

DOHO DISTRIBUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LEADER FIN
زنقة بوف لي بي رد اإلق مة ف لروس« 
E« الط بق الث ني املكتب 12 الدار 
بيض ء، 20500، الدار بيض ء املغرب
DOHO DISTRIBUTION بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 7 

رقم 5 ط بق 2 بقة رقم 4 السع دة 
سيدي البرنو�سي - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

4934749
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DOHO DISTRIBUTION
الغرض) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب هو:
رنواع) جميع  وتوزيع  استيراد 
والكهرب ئية) املنزلية  الديكورات 

ومنتج ت اصنعه  بنفسك)؛
جميع) وتأجير  وتوزيع  وبيع  براء)

رنواع األث ث.
املع مالت) جميع  (، رعم) وبشك7 
وامل لية) والصن عية  التج ر ة 
بشك7) املتعلقة  والعق ر ة  واملنقولة 
مش بر رو غير مش بر بغرض الشركة)

املذكور رعاله..
 7 ب رع) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
4)السع دة) 2)بقة رقم) 5)ط بق) رقم)
الدار) (20000 (- البرنو�سي) سيدي 

الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

الش هد) الفياللي  عثم 4  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.450   :

للحصة).

الش هد) الفياللي  حمزة  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.450   :

للحصة).

الش هد) الفياللي  السيدة صوفي  

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.050   :

للحصة).

الش هد) الفياللي  جيه 4  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.050   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الش هد) الفياللي  عثم 4  السيد 

 330 فيال) سيتي  كولف  عنوانه)ا))

نواصر) بوسكورا  ( الخضراء) املدينة 

0000)الدار الشيض ء)املغرب.

الش هد) الفياللي  حمزة  السيد 

عنوانه)ا))فيال دي بري رقم)139)دار)

بوعزة)0000)الدار الشيض ء)املغرب.

الش هد) الفياللي  السيدة صوفي  

الدرب) دو  دومي4  مجمع  عنوانه)ا))

الدار الشيض ء) (0000  122 فيال رقم)

املغرب.

الش هد) الفياللي  جيه 4  السيدة 

تجزئة موالي ادريس زنقة) عنوانه)ا))

الدار) (0000 ك ليفورني ) (78 رقم) (2

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الش هد) الفياللي  حمزة  السيد 

عنوانه)ا))فيال دي بري رقم)139)دار)

بوعزة)0000)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)00769238.

274I

مكتب املح سشة

STE RIMAL KHADAMATE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مكتب املح سشة

5 زنقة عشد املومن بن علي ، 

52000، الربيدية املغرب

STE RIMAL KHADAMATE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

الجديد مدغرة الربيدية - 52000 

الربيدية املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.RIMAL KHADAMATE

غرض الشركة بإيج ز):)حراسة)

رعم ل مختلفة

التف وض.

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 52000 (- الجديد مدغرة الربيدية)

الربيدية املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( ن دية) مرابط  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: يوسف) العمري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( ن دية) مرابط  السيدة 

الرابيدية) الشر ف  علي  موالي 

52000)الرابيدية املغرب.
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السيد العمري يوسف عنوانه)ا))
الرابيدية) الشر ف  علي  موالي 

52000)الرابيدية املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ن دية) مرابط  السيدة 
الرابيدية) الشر ف  علي  موالي 

52000)الرابيدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)184/2021.
275I

مكتب املح سشة

 STE D'ETUDE GENERALE
PRO-INVEST

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

مكتب املح سشة
5 زنقة عشد املومن بن علي ، 
52000، الربيدية املغرب

STE D'ETUDE GENERALE PRO-
INVEST بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة البريد 
رقم 27 الط بق االول الربيدية - 

520000 الربيدية املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
13915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 يونيو) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
D’ETUDE GENERALE PRO-

.INVEST
غرض الشركة بإيج ز):)مزارع

مكتب الدراسة.

زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
البريد رقم)27)الط بق االول الربيدية)

- 520000)الربيدية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
املصطفى) بنلفقيه موالي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
املصطفى) بنلفقيه موالي  السيد 
بوتالمي4) تجزة  (669 رقم) عنوانه)ا))
الربيدية)52000)الربيدية املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى) بنلفقيه موالي  السيد 
بوتالمي4) تجزة  (669 رقم) عنوانه)ا))

الربيدية)52000)الربيدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

يوليوز)2020)تحت رقم)581.
276I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE COMPLEXE EST
TOURISME

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE COMPLEXE EST TOURISME

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 47 زنقة 
ج9 تجزئة السعيدي حي الر  �سي - 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36807
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.COMPLEXE EST TOURISME
محطة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

لشيع الوقود.
زنقة) (47 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
(- تجزئة السعيدي حي الر  �سي) ج9)

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

2.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد سعيد وموج 4)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
 1.000 ( (: السيد محمد وموج 4)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد سعيد وموج 4 عنوانه)ا))
 60000 ورززات) (- حي محمدي) (212

وجدة املغرب.
السيد محمد وموج 4 عنوانه)ا))
 60000 ورززات) (- حي محمدي) (210

وجدة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد وموج 4 عنوانه)ا))
 60000 ورززات) (- حي محمدي) (212

وجدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)870.

277I

مكتب األست ذ محمد حجري

» رياضس بيجاعد
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

تصفــــــــــيـــــــــــة
 RIADS(BEJAAD « SOCIETE(A «

RESPONSABILITE LIMITEE
» ر  ضــــس بيج عــــــد«

بـــــركـــــــة محــــــدودة املسؤوليـــــــة

قـــــــرر الجـــمـــع الــــعـــ م االستثنـــــ ئـــي)

بتــــ ر ـــخ)24))دجــــنشـــــر)2020  

لشـــركــــة))»)ر ــــــ ضس بيج عــــد«)

بركــــة محـــدودة املسؤوليـــة،)

ررس مــــ لهـــــ :)عشــــرة رلــــف درهـــــم)))

10.000,00)درهـــــم)،)مقرهـــ  الــدار)

الشيضـــــ ء،)3،)زنقـــــة ك لفــــو4،)بـــ رع)

عشـــد املومــــن،)حـــي املستشفـــــيــــ ت)

ومسجلـــة تحـــت السجــــ7 التجـــ ري)

ب لـــدار الشيضـــ ء)عـــــــــدد)158.671،)

علـــــى وجـــــه الخصــــوص مــــــ  يـــلـــــي،))

تمـــــــت التصفيــــة النه ئيـــــة للشـــركــــة)

املحـــــدودة املسؤوليــــــــة)»)ر ــــــــ ضــــــس)

بيجــــ عـــــــــد«.

فـــــي) القـــ نــــــونــــي  اإليــــداع  تـــــم 

املحكمـــــــة التجــــ ر ـــــة ب لــــدار الشيضـــــــــ ء)

بت ر ـــــــخ)14)ين يـــــــــر)2021))تحـــــــت))رقــــــــــم)

.761.290
ملخـــــــــص قصـــــــد النشـــــــــر

املصـــــفــــــــــي

278I

ETUDE MAITRE HOUDA BENKHALED

ياسمين األمان

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تعيي4 مسير جديد للشركة

 ETUDE MAITRE HOUDA

BENKHALED

 MARRAKECH GUELIZ

 AV.Y YAACOUB EL MARINI

 RESIDENCE AL ANDALOUS

 IV-A(RDC(APPARTEMENT 2،

40000، MARRAKECH(MAROC

ي سمي4 األم 4   بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مراكش، 

طر ق الصو رة كلم 9 سع دة  - 

40000 مراكش املغرب.
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تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.17751
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي4) (2021 فبراير) (08 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
كمسير) ( الحكيم) عشد  الحسن وي 

وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121588.

279I

LEADER FIN

FROMACAILLE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

LEADER FIN
زنقة بوف لي بي رد اإلق مة ف لروس« 
E« الط بق الث ني املكتب 12 الدار 
بيض ء، 20500، الدار بيض ء املغرب

FROMACAILLE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 7 

رقم 5 ط بق 2 بقة رقم 4 السع دة 
سيدي البرنو�سي - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493751

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FROMACAILLE

غرض الشركة بإيج ز):)تهدف هذه)

الشركة في املغرب على حد سواء:

-)استيراد وتوزيع تسو ق منتج ت)

األلش 4..

 7 ب رع) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

4)السع دة) 2)بقة رقم) 5)ط بق) رقم)

الدار) (20000 (- البرنو�سي) سيدي 

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد لطفي بن ني):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بن ني  لطفي  السيد 

إق مة الفردوس مجموعة)18)الشقة)

3)الولفة)0000)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بن ني  لطفي  السيد 

إق مة الفردوس مجموعة)18)الشقة)

3)الولفة)0000)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)00769239.

281I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

AM SAKANE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

AM SAKANE  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املركب 
السكني ر فيرا بيتش فدا4 ورد غرازة 
كرورة ك بو نيغرو م رتي7  - 93153 

تطوا4  املغرب.
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.6505

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي4) (2021 فبراير) (16 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))الت زي)

محمد حسي4 كمسير وحيد
تشع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)484.
282I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

BELRAB
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة
ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
BELRAB بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة زنقتي 
عالل بن عشد هللا والرابدي إق مة 

فض لة س نتر عم رة ر رقم 13  - 
28800 املحمدية  املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.13353
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)17)فبراير)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
»زاو ة زنقتي عالل بن عشد هللا) من)
س نتر) فض لة  إق مة  والرابدي 
13  - 28800)املحمدية)) عم رة ر رقم)
»س حة محمد الخ مس) إلى) املغرب«)
إق مة املركز عم رة ر الط بق الث لث)

رقم)6 - 28800)املحمدية)))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)615.

283I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

YAMAM
إعال4 متعدد القرارات

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

YAMAM »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: زاو ة 
زنقتي عالل بن عشد هللا والرابدي 

إق مة فض لة س نتر عم رة ر رقم 13  

- 28800 املحمدية  املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.7827

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)16)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

رلف) بيع  على  واملوافقة  االعتراف 

تشك7) اجتم عية  حصة  ((1000(

الشر ك) ورثة  مس همة  إجم لي 

في) لخم س  محمد  الراح7  الوحيد 
السيد) لص لح  الشركة  ررسم ل 

الحسن ضمني.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الحسن ضمني) السيد  تعيي4  م يلي:)

للتعر ف) الوطنية  الشط قة  ص حب 

عدد)J243239)كمدير وحيد للشركة)

ك فة) منحه  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحي ت.

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

الذي ينص) (:18  -  7  -  6 بند رقم)

رس �سي) ق نو4  اعتم د  م يلي:) على 

جديد محدث
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)632.

284I

KSG GROUP

KSG GROUP

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

KSG GROUP

264، ب رع ابراهيم الروداني اق مة 

الوف ق الط بق 3 بقة -33 املع ر ف 

264، ب رع ابراهيم الروداني 

اق مة الوف ق الط بق 3 بقة -33 

املع ر ف، 27223، الدار الشيض ء 

املغرب

KSG GROUP بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

عرسة الكشير رقم 23الط بق االر�سي 

زنقة بن ج بر الطبري زنقة الجنيد 

و زنقة بن كثير- املع ر ف - 20370 

الدار الشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.57699

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)30)نونبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

23الط بق) »تجزئة عرسة الكشير رقم)

زنقة) الطبري  بن ج بر  زنقة  االر�سي 

(- املع ر ف) الجنيد و زنقة بن كثير-)

إلى) املغرب«) الشيض ء) الدار  (20370

»264،)ب رع ابراهيم الروداني اق مة)

الوف ق الط بق)3)بقة)-33)املع ر ف)

- CASABLANCA 20370))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769644.

285I

مكتب توجة للمح سشة

 COMPAGNIE كوجيكو 
 GENERALE DE COMMERCE

» COGECO «

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

مكتب توجة للمح سشة

ب رع املسيرة زنقة 1 رقم 8 كلميم ، 

82000، كلميم املغرب

 COMPAGNIE« كوجيكو 

 GENERALE DE COMMERCE

COGECO“ بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم1 ب رع 

الكو ت ط نط 4 رقم1 ب رع الكو ت 

ط نط 4 82000 ط نط 4 املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.46521

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)20)بتنبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ب رع الكو ت ط نط 4 رقم1  »رقم1)

 82000 ط نط 4) الكو ت  ب رع 

»التجزئة) إلى) املغرب«) ط نط 4 

103)بشنسرك و اك دير) العسكر ة رقم)

التجزئة العسكر ة رقم)103)بشنسرك و)

اك دير)80000)رك دير))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98669.

286I

درعة ارب دات ش.م.م

SOCIETE IMOUASSOL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة بر ك

درعة ارب دات ش.م.م

15 ب رع بئر رنزرا4 صندوق بر د 

10 تصومعت 15 ب رع بئر رنزرا4 

صندوق بر د 10 تصومعت، 

45000، ورزازات املغرب

SOCIETE IMOUASSOL  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سيروا تكمي الجديد ترميكت - 

45000 ورزازات املغرب.

وف ة بر ك
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4927

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)22)فبراير)2021)تم اإلعالم)

اسميرس) الحسن  الشر ك  بوف ة 

(
ً
تشع  الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

ين ير) (07 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)ب لشك7 األتي):

 33 ( (، ( ع ئشة زهيدي) السيد)ة))

حصة).

 78 ( (، ( خ لد اسميرس) السيد)ة))

حصة).

 78 ( (، ( ربيد اسميرس) السيد)ة))

حصة).

 39 ( (، ( السيد)ة))كر مة اسميرس)

حصة).

السيد)ة))خديجة))اسميرس))،))39 

حصة).

 33 ( (، ( مالك اسميرس) السيد)ة))

حصة).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بت ر خ)12)م رس)

2021)تحت رقم)173.

287I

LEADER FIN

FCL IMPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LEADER FIN

زنقة بوف لي بي رد اإلق مة ف لروس« 

E« الط بق الث ني املكتب 12 الدار 

بيض ء، 20500، الدار بيض ء املغرب

FCL IMPORT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 7 

رقم 5 ط بق 2 بقة رقم 4 السع دة 

سيدي البرنو�سي - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493753

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FCL (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.IMPORT
الغرض) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب هو:
رنواع) جميع  وتوزيع  استيراد 
والكهرب ئية) املنزلية  الديكورات 

ومنتج ت اصنعه  بنفسك)؛
جميع) وتأجير  وتوزيع  وبيع  براء)
واألدوات) واملعدات  األث ث  رنواع 

املنزلية.
براء)وبيع وتغليف مواد الشن ء.

املع مالت) جميع  (، رعم) وبشك7 
وامل لية) والصن عية  التج ر ة 
بشك7) املتعلقة  والعق ر ة  واملنقولة 
مش بر رو غير مش بر بغرض الشركة)

املذكور رعاله..
 7 ب رع) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
4)السع دة) 2)بقة رقم) 5)ط بق) رقم)
الدار) (20000 (- البرنو�سي) سيدي 

الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 600.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الفياللي) ( الع لي) عشد  السيد 
 100 1.200)حصة بقيمة) ( (: الش هد)

درهم للحصة).
 1.500 ( (: األحرش) بوبكر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 السيدة سندس))الفياللي الش هد):
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.500

للحصة).
: الش هد) الفياللي   السيد حسن 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.500

للحصة).
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((: الش هد) الفياللي  كنزة  السيدة 
300)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الفياللي) الع لي  عشد  السيد 
مجمع) ليس سف   عنوانه)ا)) الش هد 
 0000  133 رقم) (36 زنقة) (2 الليمو4)

الدار الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) األحرش  بوبكر  السيد 
 0000 النواصر) (67 ك زا الضي ء)فيال)

الدار الشيض ء)املغرب.
الفياللي) ( سندس) السيدة 
فيال) الضي ء) ك زا  الش هد عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  (0000 النواصر) (67

املغرب.
الش هد) الفياللي  حسن  السيد 
ح) القصرعم رة  اق مة  عنوانه)ا))
ط بق)2)رقم)5)زنقة الي سمي4)0000 

الدار الشيض ء)املغرب.
الش هد) الفياللي  كنزة  السيد 
الليمو4) مجمع  ليس سف   عنوانه)ا))
2)زنقة)36)رقم))0000)الدار الشيض ء)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الفياللي) الع لي  عشد  السيد 
مجمع) ليس سف   عنوانه)ا)) الش هد 
 0000  133 رقم) (36 زنقة) (2 الليمو4)

الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)00769240.

288I

BURCICA

FAM IT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BURCICA
432 زنقة مصطفى املع ني املكتب 

14 الط بق 5 الدار الشيض ء ، 
20610، الدار الشيض ء املغرب

FAM IT بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 ب رع 

الزرقطوني الط بق 6 الرقم 18 - 

20000 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

492205

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FAM (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.IT

(- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

نظ م) وتنفيذ  تصميم  في  اإلستش رة 

املعلوم ت.

والدعم) االستش رات  خدم ت  (-

واملجتمع ت) والشرك ت  لألفراد 

في) الخ صة،) رو  الع مة  واملنظم ت 

املغرب رو في الخ رج)؛

االستراتيجية) في  االستش رات  (-

ونظ م) واإلدارة  واإلدارة  والتنظيم 

املعلوم ت واملوارد البشر ة والتمو 7)

واملح سشة والتسو ق واالتص ل)،)من)

التصميم إلى التنفيذ)؛

-)تدر ب شخ�سي.

-)تدر ب املهنيي4 واألفراد في اإلدارة)

،)والتسيير)،)واالتص ل والتسو ق)،)في)

جميع القط ع ت مجتمعة)؛

مج ل) في  والتكو ن  االستش رة  (-

إدارة األعم ل)؛

-)براء)وبيع رجهزة الكمشيوتر.

االستش رات في إدارة املعلوم ت) (-

تكنولوجي ) (، الدراسة) (، اإلدارة) (،

املعلوم ت.

-)إنج ز الدراس ت في مج الت إدارة)

املعلوم ت ومع لجته .

التنظيمية) االستش رات  تقديم  (-

واملتعلقة بتكنولوجي  املعلوم ت.

الذي) (، املستمر) املنهي  التكو ن  (-
يؤخذ في االعتش ر من جميع جوانشه)،)
كجزء)من إدارة املعلوم ت ومع لجته ؛
-)مس عدة الشرك ت على صي غة)
التي) الجهود  وتحديد  احتي ج ته  
سيتعي4 عليه  تقديمه  ووضع خطة)

التدر ب الخ صة به )؛
تنسيق إجراءات التدر ب املنهي) (-
داخ7) إجراؤه   يتم  التي  املستمر 

الشرك ت)؛
تدر ب) طرق  وتجر ب  دراسة  (-
جديدة وطرق جديدة لتقييم النت ئج)

املتحص7 عليه )؛
-)تدر ب جميع املراقشي4)؛

-)إعالم الكش ر والشش ب املتوقفو4)
ب إلمك ني ت) املدر�سي  النظ م  عن 
التشريعية) األحك م  لهم  تتيحه   التي 
املتعلقة) التع قدية  رو  التنظيمية  رو 

ب لتكو ن املنهي املستمر)؛
املع مالت) جميع  (، ع م) وبوجه  (
رو) امل لية  رو  التج ر ة  رو  الصن عية 
تكو4) قد  التي  العق ر ة  رو  املنقولة 
مرتشطة بشك7 مش بر رو غير مش بر)
بغرض الشركة)،)رو بأي ربي ء)مم ثلة)
ر4) املحتم7  من  رو  (، صلة) ذات  رو 

تسه7 توسيعه  رو تطو ره .
جميع) في  الشركة  مش ركة  (-
رو) املغربية  الشرك ت  رو  الشرك ت 
التي) رو  إنش ؤه   تم  التي  (، األجنبية)
تتعلق) قد  والتي  (، إنش ؤه ) سيتم 
بشك7 مش بر رو غير مش بر بموضوع)
الشركة رو بجميع األبي ء)املم ثلة رو)
وال سيم  الشرك ت رو) (، ذات الصلة)
الشرك ت التي من املحتم7 ر4 يس هم)
هدفه  لتحقيق هدف الشركة)،)وذلك)
وال سيم  عن طر ق) (، بك7 الوس ئ7)
املس همة رو االكتت ب رو براء)األسهم))
رو األسهم املستفيدة رو االندم ج رو)
املش ركة في الشركة رو التح لف رو)

الرع ية.
يجوز للشركة) (، لهذه األغراض) (-
وحي زة) إنش ء) على وجه الخصوص:)
املؤسس ت) جميع  وتشغي7  وإدارة 
وفًق ) (، ث لثة) رطراف  لص لح  حتى  (،
العملي ت) لجميع  الق نو4  ألحك م 
املتعلقة بشك7 مش بر رو غير مش بر)

بغرض الشركة.).

59)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
 -  18 الرقم) (6 الط بق) الزرقطوني 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
علوي) الزهراء) ف طمة  السيدة 
 100 حصة بقيمة) (100 ( (: امداغري)

درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
علوي) الزهراء) ف طمة  السيدة 
زنقة) (9 رقم) (27 امداغري عنوانه)ا))
ف س) (30100 ( العربية) اإلمرات 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
علوي) الزهراء) ف طمة  السيدة 
زنقة) (9 رقم) (27 امداغري عنوانه)ا))
اإلمرات العربية))30100)ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)767806.
289I

FUDICAIRE ISMAILI

STE MEFTAH EL KHEIR-
TRAV SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع ررسم ل الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السم رة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE MEFTAH EL KHEIR-TRAV

SARL بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RUE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 RABAT(N°32 ES-SEMARA -

72000 السم رة املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.891

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2021 فبراير) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
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من) ري  درهم«) (1.400.000«

 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طر ق) درهم«)

نقدية رو عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم رة))بت ر خ)12)م رس)

2021)تحت رقم)60/2021.

290I

PLURIDIS

AYATMA SIG
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

PLURIDIS

تق طع ب رع بئر رنزرا4 و زنقة الق ئد 

األبطر عم رة ربح A، الط بق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املع ر ف ، 20370، 

الدار الشيض ء املغرب

AYATMA SIG بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 214 

ب رع ابن سين  حي الهن ء  - 20000 

الدار الشيض ء املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.422065

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تقرر ح7) 31)دجنبر) املؤرخ في)

AYATMA SIG)بركة ذات املسؤولية)

 100.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

 214 درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي)

 20000 (- ( ب رع ابن سين  حي الهن ء)

لعدم) نتيجة  املغرب  الشيض ء) الدار 

هدفه ) تحقيق  على  الشركة  قدرة 

االجتم عي بسبب املن فسة.

و عي4:

السيد)ة))سفي 4))رملي و عنوانه)ا))
زنقة محمد ب هي حي النخي7))20000 

)ة)) كمصفي) املغرب  الشيض ء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

 214 وفي) (2020 دجنبر) (31 بت ر خ)

 20000 (- ب رع ابن سين  حي الهن ء)

الدار الشيض ء)املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769502.
291I

CCJF

YAT PROMOTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
YAT PROMOTION بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
بورڭو4 زنقة جعفر ابن حشيب 

،إق مة املشرق 2، الط بق األول. - 
20000 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 YAT (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PROMOTION
االنع ش) (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حشيب) ابن  جعفر  زنقة  بورڭو4 
(- األول.) الط بق  (،2 املشرق) ،إق مة 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: رفقير) الحسي4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد عشد لكر م اعوب د)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) رفقير  الحسي4  السيد 

م) االمي4  قصشة  اق مة  ليس سفة 

 20000   04 بقة) (12 عم رة) (3 س)

الدارالشيض ء)املغرب.

اعوب د) لكر م  عشد  السيد 

 03 تجزئة بالد ب مة رقم) عنوانه)ا))

بقة)03)األلفة)20000)الدارالشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رفقير  الحسي4  السيد 

م) االمي4  قصشة  اق مة  ليس سفة 

 20000  04 بقة) (12 عم رة) (3 س)

الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769044.

292I

PLURIDIS

 M2 PRESASCO

 PRESTATION DE SERVICE

ASSISTANCE CONSEIL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

PLURIDIS

تق طع ب رع بئر رنزرا4 و زنقة الق ئد 

األبطر عم رة ربح A، الط بق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املع ر ف ، 20370، 

الدار الشيض ء املغرب

 M2 PRESASCO(PRESTATION

 DE SERVICE ASSISTANCE

CONSEIL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 59 

ب رع الزرقطوني الط بق 3 رقم 8 - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.376287

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تقرر ح7) 31)دجنبر) املؤرخ في)

 M2 PRESASCO PRESTATION DE

 SERVICE ASSISTANCE CONSEIL

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

درهم) (100.000 ررسم له ) مشلغ 

ب رع) (59 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 
الزرقطوني الط بق)3)رقم)8 - 20000 

لعدم) نتيجة  املغرب  الشيض ء) الدار 

هدفه ) تحقيق  على  الشركة  قدرة 

االجتم عي بسبب املن فسة.

و عي4:

و) ( بلكركور) ( ( محمد) السيد)ة))

عط ) ايت  النور  تجزئة  عنوانه)ا))
فم) (344 رقم) (01 الجزء) (01 الشطر)

اودي اوالد امش رك)23452))بني مالل)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)31)دجنبر)2020)وفي)59)ب رع)
الزرقطوني الط بق)3)رقم)8 - 20000 

الدار الشيض ء)الدار الشيض ء.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)766933.

293I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ HANDASSAT

ACHARK SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

كوم فيد

10 ب رع عشد هللا بفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIÉTÉ HANDASSAT ACHARK

SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة ب رع 

موالي الحسن الط بق 7 بقة 3 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIÉTÉ HANDASSAT ACHARK

.SARL
مكتب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الدراس ت الفنية والهندسية
نص ئح املس عدة الفنية وتنسيق)

املشروع.
زاو ة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
7)بقة) ب رع موالي الحسن الط بق)

3)وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: السيد دحم ني نورالدين)
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد بودالل عشد اإلاله)
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الدين) نور  دحم ني  السيد 
الرحم 4) عشد  ب رع  عنوانه)ا))
الداخي7 إق مة صوفي  رقم)2 60000 

وجدة املغرب.
السيد بودالل عشد إاله عنوانه)ا))
طر ق) الشروق  إق مة  (23 منطقة)
الرب ط) (10999 ( الينتوس حي ر  ض)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اإلاله) عشد  بودالل  السيد 
23)إق مة الشروق) عنوانه)ا))منطقة)
 10999 ( ر  ض) حي  الينتوس  طر ق 

الرب ط املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (10 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)846.
294I

FIDASSURCO

BOUKAR TADLIK SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN(AKARI
 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 BOUKAR TADLIK SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 518 
الط بق السفلي معط هللا املح ميد 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.50255

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)06)ين ير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
518)الط بق السفلي معط هللا) »رقم)
مراكش) (40000 (- املح ميد مراكش)
زنقة) (13 »إق مة بوك ر،) إلى) املغرب«)
مسلم مح7 رقم)34)مراكش)-)40000 

مراكش))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121597.
295I

orient compt

STE VASY TRANSPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC
STE VASY TRANSPORT بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

بلعش س رقم11 - 60000  وجدة   

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.VASY TRANSPORT

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االمتعة لحس ب الغير

لحس ب) للشض ئع  الدولي  النق7 

الغير

النق7 الدولي للمس فر ن

التصديرو االستيراد.
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

وجدة))) ( (60000  - رقم11  بلعش س 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 275 ( (: السيد ملسيح عشد العز ز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ملسيح هش م):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 275 ( (: ملسيح) سعيد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد بن عشد هللا صالح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

العز ز) عشد  ملسيح  السيد 

عنوانه)ا))ب رع عشد الخ لق الطريس)
رقم73 60000))وجدة)))املغرب.

عنوانه)ا)) هش م  ملسيح  السيد 

رقم73  الطريس  الخ لق  عشد  ب رع 

60000))وجدة)))املغرب.

عنوانه)ا))) ( ملسيح) سعيد  السيد 
زنقة الصحراء)رقم28 60000))وجدة)))

املغرب.

صالح) هللا  عشد  بن  السيد 

زنقة) الوف ق  الحسني  حي  عنوانه)ا))
B10)رقم4 60000))وجدة)))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العز ز) عشد  ملسيح  السيد 

عنوانه)ا))ب رع عشد الخ لق الطريس)
رقم73 60000)وجدة))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)843.

297I

orient compt

EXELLENT PARA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC

EXELLENT PARA   بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي طر ق 
سيدي يحي تجزئة كواللي ورغيو4 

رقم 5 - 60000  وجدة  املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.  EXELLENT PARA

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيج ز)

الش راصيدانية وتجميلية

التج رة.
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طر ق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ورغيو4) كواللي  تجزئة  يحي  سيدي 

رقم)5 - 60000))وجدة))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ميلود) لحس يني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: الجزائر) السيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد لحس يني ميلود عنوانه)ا))

 00000 ( بوسعيد)  4 امش رك  زنقة 

تلمس 4))الجزائر.

حي) عنوانه)ا)) الجزائر  السيدة 

وجدة)) ( (60000 رقم6   املوظفي4 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحس يني ميلود عنوانه)ا))

 00000 ( بوسعيد)  4 امش رك  زنقة 

تلمس 4))الجزائر

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)861.

298I

orient compt

BETA CONTROLE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC

BETA CONTROLE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 2 زنقة 

B8 تجزئة مشيور زنقةإبم  - 60000 

وجدة  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BETA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.CONTROLE

مكتب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التفتيش التقني

املشورة واملس عدة التقنية

مكتب الدراس ت.
زنقة) (2 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

B8)تجزئة مشيور زنقةإبم))-)60000 

وجدة))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

الوزاني) الدين  عالء) السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الوزاني) الدين  عالء) السيد 
رقم22  الكونكو  زنقة  عنوانه)ا))

60000)وجدة))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني) الدين  عالء) السيد 
رقم22  الكونكو  زنقة  عنوانه)ا))

60000)وجدة))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)825.

299I

SOCIETE SERVICE GESTION CHAHLAFI

 SOCIETE  SERVICE
GESTION CHAHLAFI

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 SOCIETE SERVICE GESTION
CHAHLAFI

حي الوحدة طر ق ت زة ب رع بوعالم 
الرحموني رقم30 ، 60000، وجدة 

املغرب
 SOCIETE  SERVICE(GESTION

CHAHLAFI بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الوحدة 
طر ق ت زة ب رع بوعالم الرحموني 

رقم30 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIETE  SERVICE GESTION

.CHAHLAFI
-رعم ل)) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التنظيف
-)))تز ي4)))الحدائق))و البس تي4

امللكية)) تسيير  ( (-
(SYNDIC(املشتركة

-استيراد و تصدير
-وك لة عق ر ة

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
بوعالم) ب رع  ت زة  طر ق  الوحدة 
وجدة) (60000  - رقم30  الرحموني 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 
درهم،)مقسم ك لت لي:

 900 ( (: ( السيد ابراهيم شحلفي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ابراهيم شحلفي))عنوانه)ا))
حي الوحدة طر ق ت زة ب رع بوعالم)
وجدة) (60000 رقم30  الرحموني 

ااملغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم شحلفي))عنوانه)ا))
حي الوحدة طر ق ت زة ب رع بوعالم)
وجدة) (60000 رقم30  الرحموني 

ااملغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)948.
301I

Act taza

القلعي رشيد طرانس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

Act taza
Taza(Taza، 35000، Tazaa(Maroc
القلعي ربيد طرانس  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 1231 
بلوك 4 حي األم7 ت زة - 35000 ت زة 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
5851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

القلعي) (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

ربيد طرانس).

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األشخ ص والشض ئع

ربغ ل مختلفة والشن ء.

رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

1231)بلوك)4)حي األم7 ت زة)-)35000 

ت زة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ربيد  القلعي  السيد 

األم7)) حي  (4 مجموعة) (1231 رقم)

35000)ت زة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ربيد  القلعي  السيد 

األم7) حي  (4 مجموعة) (1231 رقم)

35000)ت زة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)141.

302I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE LAVIE TRAVAUX SARL

AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السم رة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

  STE LAVIE TRAVAUX SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

 AVENUE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

MOULAY(HFID(N°26 ES

SEMARA - 72000 السم رة املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.923

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 فبراير) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
من) ري  درهم«) (1.400.000«
 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طر ق) درهم«)

نقدية رو عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم رة))بت ر خ)12)م رس)

2021)تحت رقم)61/2021.
303I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE GROUPE ISKANE
SABER SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عشد الكر م بن جلو4  

مك تب ربرف،  مكتب  14 الط بق  
FES MAROC ،30000 ، 2  ف س
 SOCIETE GROUPE ISKANE

SABER SARL بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 
الث ني قطعة 123 تجزئة القروو ن 
طر ق عي4 الشقف ف س - 30000 

ف س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66781
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIETE GROUPE ISKANE

.SABER SARL

منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
في) -مق ول  االرا�سي) -بيع  عق ري)

االبغ ل املختلفة).
الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
القروو ن) تجزئة  (123 قطعة) الث ني 
 30000 (- طر ق عي4 الشقف ف س)

ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 375 ( (: السيد عز وي عشد الحق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: ربيد) الخ ضري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: الخ ضري محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 125 ( (: السيد الحج مي مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الحق) عشد  عز وي  السيد 
عنوانه)ا))123)تجزئة القرو ي4 طر ق)
ف س) ( (30000 ف س) الشقف  عي4 

املغرب.
السيد الخ ضري ربيد عنوانه)ا))
2)تجزئة العنبرة زواغة) 233)س) رقم)

ف س)30000))ف س املغرب.
السيد الخ ضري محمد عنوانه)ا))
2)تجزئة العنبرة زواغة) 233)س) رقم)

ف س)30000)ف س املغرب.
مصطفى) الحج مي  السيد 
83)ب تجزئة زهرة املدائن) عنوانه)ا))
2)ب ل ب ف س)30000)ف س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخ ضري ربيد عنوانه)ا))
2)تجزئة العنبرة زواغة) 233)س) رقم)

ف س)30000)ف س املغرب
عنوانه)ا)) اس مة  عز وي  السيد 
رقم)123)تجزئة القرو ي4 طر ق عي4)

الشقف)30000)ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1257.
305I

RIM MB SERVICES SARL AU

MIMI MONDE PRIVE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

RIM MB SERVICES SARL AU

ب رع املع رف رقم  2 تطوا4 ، 

93000، تطوا4 املغرب

MIMI MONDE PRIVE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

دجيشوتي 38 حي 5  - 93000 تطوا4 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MIMI (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.MONDE PRIVE

التعليم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

قش7 االبتدائي.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

دجيشوتي)38)حي)5  - 93000)تطوا4)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2021)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة اسو ق ندى):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لغريش خ لد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة اسو ق ندى):)500)بقيمة)

100)درهم.

السيد لغريش خ لد):)500)بقيمة)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) خ لد  لغريش  السيد 

فرح) اق مة  الشيض ء) الدار  ب رع 

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.

عنوانه)ا)) ندى  اسو ق  السيدة 

السع دة)) اق مة  الجوال4  ب رع 

93000)تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مر م  زرقيق  السيدة 

فرح) اق مة  الشيض ء) الدار  ب رع 

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)-.

306I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

M.K AUTO SARL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  ب رع الته مي الوزاني اق مة 

رم ني  رقم 01 تطوا4 ، 93000، 

تظوا4 املغرب

M.K AUTO SARL بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : ب رع 

محمد الخراز رقم 551 تطوا4 - 

93000 تطوا4 املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.23291

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (16 في) املؤرخ 

M.K AUTO SARL)بركة ذات) ح7)

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

 400.000 ررسم له ) مشلغ  الوحيد 

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

551)تطوا4) ب رع محمد الخراز رقم)

ل-) نتيجة  املغرب  تطوا4  (93000  -

عدم الحصول علئ عقود عم7.

و عي4:

ركزن ي و) ( املنعم) عشد  السيد)ة))
6)رقم) عنوانه)ا))ب رع الجوال4 زنقة)

املغرب) تطوا4  (93000 تطوا4) (12

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

ب رع) وفي  (2021 فبراير) (25 بت ر خ)

(- تطوا4) (551 رقم) الخراز  محمد 

93000)تطوا4 املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0488.

307I

mohammed(boumzebra

PH ZERKTOUNI FBS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

PH ZERKTOUNI FBS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 29 ب رع 

الزرقطوني - 23200 الفقيه بن 

ص لح املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3849

الع م) الجمع  بمقت�سى 

م رس) (04 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2021

درهم«) (450.000,00« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم«) (627.000,00« من) ري 

طر ق) عن  درهم«) (1.077.000,00«

:))إدم ج احتي طي رو ررب ح رو عالوات)

إصدار في ررس امل ل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ) ( االبتدائية ب لفقيه بن ص لح)

10)م رس)2021)تحت رقم)87.

308I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LAKHOUIL SERVICES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
LAKHOUIL SERVICES بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي السالم 
ب رع اسلي رقم 1337 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (26
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.LAKHOUIL SERVICES
التبريد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
ودراسة) (، الهواء) وتكييف  الصن عي 
الصي نة) مع  التبريد  غرف  وإصالح 
الضواغط) وإصالح  (، والصي نة) (،
اللولشية واملكبسية وتركيب مكيف ت)
تجميع ونشر ري نظ م تبريد) ؛) الهواء)
وبيع) استيراد  صن عي.) وتكييف 
تبريد) نظ م  ري  وصي نة  وتركيب 

وتكييف)؛)).
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 -  1337 رقم) اسلي  ب رع  السالم 

73000)الداخلة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( السيد محمد ايت وراح):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد ايت وراح عنوانه)ا))

ت يمة) اوالد  (83000 ت يمة) اوالد 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ايت وراح عنوانه)ا))

اوالد ت يمة)83000)اوالد ت يمة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 28 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ين ير)2021)تحت رقم)158.

309I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

YANDI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  ب رع الته مي الوزاني اق مة 

رم ني  رقم 01 تطوا4 ، 93000، 

تظوا4 املغرب

YANDI بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

ف طمة الفهر ة جن 4 افيالل  - 

93000 تطوا4 املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.11247

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 02)م رس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

 10.000 ررسم له ) مشلغ  ( (YANDI

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

افيالل)) جن 4  الفهر ة  ف طمة  ب رع 

(: تطوا4 املغرب نتيجة ل) (93000  -

الح7 املشكر للشركة.

ب رع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- ( افيالل) جن 4  الفهر ة  ف طمة 

93000)تطوا4 املغرب.)
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و عي4:

و) االغدس  ( من نة) السيد)ة))
رقم) (2 ب رع طهرا4 زنقة) عنوانه)ا))

تطوا4 املغرب كمصفي) (93000  12

)ة))للشركة.

االحرش) بن  ( حفيظة) السيد)ة))

الفهر ة) ف طمة  ب رع  عنوانه)ا)) و 

جن 4 افيالل))93000)تطوا4 املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0482.

310I

mohammed(boumzebra

PHA ASSALAM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

PHA ASSALAM بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس برادي  - 23200 

الفقيه بن ص لح املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3847

الع م) الجمع  بمقت�سى 

م رس) (04 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2021

درهم«) (564.000,00« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم«) (574.000,00« من) ري 

طر ق) عن  درهم«) (1.138.000,00«

:))إدم ج احتي طي رو ررب ح رو عالوات)

إصدار في ررس امل ل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) ( االبتدائية ب لفقيه بن ص لح)

10)م رس)2021)تحت رقم)88.
312I

COMPTAFFAIRES

JM SYSTEM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

JM SYSTEM بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 16 
تجزئة الفالح ب رع موالي ربيد 
الع لية - 28800 املحمدية املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.5519
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»860.000)درهم«)ري من)»140.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ديو4) مع  مق صة  إجراء) ( (: طر ق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)701.
314I

MA GLOBAL CONSULTING

TRESO PRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاو ة ب رع عشد املومن و زنقة ف 4 

ز الند إق مة فضيلة، الط بق الرابع، 
20000، الدار الشيض ء املغرب

TRESO PRO بركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

بوركو4، زنقة جعفر ابن حشيب، 

إق مة املشرق الث ني، الط بق  األول، 

رقم 3 - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.398767

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 15)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

ررسم له ) مشلغ  ( (TRESO PRO

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000,00

اإلجتم عي ب رع بوركو4،)زنقة جعفر)

الث ني،) املشرق  إق مة  حشيب،) ابن 

الط بق))األول،)رقم)3 - 20000)الدار)

تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيض ء)

ودية.

ب رع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حشيب،) ابن  جعفر  زنقة  بوركو4،)

إق مة املشرق الث ني،)الط بق))األول،)

رقم)3 - 20000)الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) ( القش ج) ( ( مهدي) السيد)ة))

خليفة،) فيدي  زنقة  (،3 ( عنوانه)ا))

الط بق الث ني،)بقة)29 20000)الدار)

الشيض ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

ابن) جعفر  زنقة  بوركو4،) ب رع  (:

حشيب،)إق مة املشرق الث ني،)الط بق))

األول،)رقم)3،)الدار الشيض ء

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770466.

315I

(STE SYNDIC NASR (sarl

STE SYNDIC NASR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

(STE(SYNDIC(NASR (sarl
زنقة ليزير الرقم 57 مجموعة 

ب ك تي7 بولو الشيض ء ، 20240، 
الدارالشيض ء املغرب

STE SYNDIC NASR  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي .زنقة ليزير 
الرقم57 مجموعة ب ك تي7 بولو 
الشيض ء - 20240 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

482093
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SYNDIC NASR
.SSN(:(غرض الشركة بإيج ز

.زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ليزير الرقم57)مجموعة ب ك تي7 بولو)
الشيض ء) الدار  (20240 (- الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) جم ل  نيتيت  السيد 
بولو) ب ك تي7  رقم57) ليزير  زنقة 

20240)الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جم ل  نيتيت  السيد 
بولو) ب ك تي7  رقم57) ليزير  زنقة 

20240)الدار الشيض ء)املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

316I

FIDIS CONSEIL

SCODG 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT(A(N°493 2EME

 RTAGE(N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SCODG بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي جردة 

الجيش رقم 15 مكرر، مراك ش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

94685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2019 فبراير) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SCODG

طش عة) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التص ميم.

جردة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- مراك ش) مكرر،) (15 رقم) الجيش 

40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ايوب عربية)):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ف تن عربية):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة دالل عربية):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد امي4 الحط ب):))250 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) عربية  ايوب  السيد 
مراكـش) (،15 رقم) الكيش  جردة 

40000)مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) عربية  ف تن  السيدة 
تجزئة ي سمينة رقم)122)عي4 مزوار)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) عربية  دالل  السيدة 
تجزئة ي سمينة رقم)122)عي4 مزوار)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الحط ب) امي4  محمد  السيد 
تجزئة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا))
 40000 امربيش) (138 رقم) الحمراء)

مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عربية) اله دي  عشد  السيد 
 15 رقم) الجيش  جردة  عنوانه)ا))

مـراكش)40000)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (01 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2019)تحت رقم)1992.

318I

 SOCIETE GLOBAL LOGISTIQUE DU NORD

SARL AU

 TMG SPEED TRANSPORT
SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 SOCIETE TMG SPEED
TRANSPORT SARL AU

 GH الط بق األول مشنى 4 ، بلوك
01 رقم -41 مجمع الزموري الث لث 
- ز  تن - طنجة - ، 90000، طنجة 

املغرب
 TMG SPEED TRANSPORT SARL
AU بركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األول مشنى 4 ، بلوك GH 01 رقم 

-41 مجمع الزموري الث لث - ز  تن  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TMG (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.SPEED TRANSPORT SARL AU
نق7) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.
-)استيراد و تصدير..

الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم) (GH 01 بلوك) (، (4 مشنى) األول 
-41)مجمع الزموري الث لث)-)ز  تن))-)

90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: نورالدين) ازواغ  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد ازواغ نورالدين عنوانه)ا))
بن) الشهيد محمد  زنقة  (2 البرانص)

علي رقم)29  90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ازواغ نورالدين عنوانه)ا))
بن) الشهيد محمد  زنقة  (2 البرانص)

علي رقم)29  90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2578.
320I

MARRAKECH AUDIT

منتوجات البحر امليت
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME
 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
منتوج ت الشحر امليت بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي النهضة 
رقم 396 مح ميد مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
85057

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2017 نونبر) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

منتوج ت الشحر امليت.
بيع) :)براء) غرض الشركة بإيج ز)
املنتج ت) وتصنيع  تصدير  استيراد 

بشه الصيدالنية.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- مح ميد مراكش) (396 النهضة رقم)

40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بوعفية) الرزاق  عشد  السيد 
396)املح ميد) عنوانه)ا))النهضة رقم)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

بوعفية) الرزاق  عشد  السيد 
396)املح ميد) عنوانه)ا))النهضة رقم)

مراكش)40000)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر) (29 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2017)تحت رقم)91848.
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karama conseil

STE DIAMANTI LAYSE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 
ابن ز د ب رع الجيش امللكي ف س 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اس مة 
ابن ز د ب رع الجيش امللكي ف س، 

30000، ف س املغرب
 STE DIAMANTI LAYSE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 5 
تجزئة ر  ض الز تو4 طر ق عي4 

الشقف ف س - 30000 ف س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66769
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DIAMANTI LAYSE SARL
ب ئع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)
مواد) صن عة  ب لجملة-) التجمي7 

التجمي7)-)االستيراد و التصدير.
 5 رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
عي4) طر ق  الز تو4  ر  ض  تجزئة 
الشقف ف س)-)30000)ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 340 ( (: عدن 4) امعض ر  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: لوليدي) عزالدين  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: الحم ني) اكرام  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد امعض ر عدن 4 عنوانه)ا))
ف س)30000)ف س املغرب.

السيد عزالدين لوليدي عنوانه)ا))
ف س)30000)ف س املغرب.

السيدة اكرام الحم ني عنوانه)ا))
ف س)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد امعض ر عدن 4 عنوانه)ا))
ف س)30000)ف س املغرب

السيد عزالدين لوليدي عنوانه)ا))
ف س)30000)ف س املغرب

السيدة اكرام الحم ني عنوانه)ا))
ف س)30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) بف س  التج ر ة 

2021)تحت رقم)1235/2021.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE DATTES ENNASR SARL
AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE DATTES ENNASR SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 

754 تجزئة موالي علي الشر ف 
الرابيدية - 52000 الربيدية 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)04)م رس)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
علي) موالي  تجزئة  (754 »رقم) من)
 52000 (- الرابيدية) الشر ف 
17)الحي) الربيدية املغرب«)إلى)»رقم)
 52000 (- الرابيدية) الصن عي  بشه 

الربيدية))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)141.
324I

عشد الكر م الشلح

STE CANARAIL TRANS 
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

عشد الكر م الشلح
حي املنصور الذهبي عم رة نصيري ، 

16150، مشرع بلقصيري املغرب
 STE CANARAIL TRANS بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 91 
حي بيط ت ودادية الزهور  - 16150 

مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE ( (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.CANARAIL TRANS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.

 91 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

 16150 (- ( حي بيط ت ودادية الزهور)

مشرع بلقصيري املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

50.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ابراهيم) حجري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد حجري ابراهيم عنوانه)ا))

دوار قر ة الصفص ف))16150)مشرع)

بلقصيري املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حجري ابراهيم عنوانه)ا))

دوار قر ة الصفص ف))16150)مشرع)

بلقصيري املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بلقصيري)) بمشرع  االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 م رس) (10 بت ر خ)

.115/2021
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ANNBO

QUICK SAFE
إعال4 متعدد القرارات

ANNBO

62، ب رع محمد الخ مس الط بق 

األول رقم 6 ، 90000، طنجة 

املغرب

QUICK SAFE  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: الشقة 

61 سيدي الشخ ري - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.94737

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)24)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت السيد عشد الوه ب العش �سي،)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

 60% املغربي،) (، (K370753 رقم)

للشركة) االجتم عية  الحصص  من 

الدين،) فخر  ( هش م) السيد  لف ئدة 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

KB3528(رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت السيد عشد الوه ب العش �سي،)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

 %40 املغربي،) (، (K370753 رقم)

للشركة) االجتم عية  الحصص  من 

الح جي،) ( رميمة) السيدة  لف ئدة 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 

GM158370(رقم

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

الوه ب) استق لة املسير السيد عشد 

التعر ف) لشط قة  الح م7  العش �سي،)

K370753(الوطنية رقم

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

من) للشركة  الق نوني  الشك7  تغيير 

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشر ك الوحيد الى من بركة ذات)

املسؤولية املحدودة

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

م يلي:))تعيي4 السيدة رميمة))الح جي،)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 

رقم)GM158370،)مسيرة للشركة

قرار رقم)6):)الذي ينص على م يلي:)

تحديث الق نو4 األس �سي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية):)

الذي) املعنية:) الشنود  رقم  بند 

ينص على م يلي:)ب لتعدي7

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2618.
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BT CONSEIL

COTE CHIC

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

COTE CHIC بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 650 

ب رع محمد الخ مس إق مة F الدار 

الشيض ء - 20000 الدارالشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 COTE (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.CHIC

الغرض) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

من الشركة هو لنفسه  وب لني بة عن)

رطراف ث لثة في املغرب رو في الخ رج)

العملي ت الت لية:

•)مركز تجمي7 وصيدلية.

•)الصيدلة وتشغي7 مركز صحي.

•)ترو ج وتوزيع وتسو ق املنتج ت)

بشه الصيدالنية.

•)تشغي7 مركز صحي.

•)التدر ب واالستش رات والتوجيه)

في مج ل الصحة.

•)استيراد وتصدير الشض ئع الع مة)

واإلمدادات من وإلى ري جهة.

املع مالت) جميع  (، رعم) وبشك7 
رو) الصن عية  رو  التج ر ة  رو  امل لية 
العق ر ة رو األوراق امل لية رو املع مالت)
األخرى املتعلقة بشك7 مش بر رو غير)
مش بر كلًي  رو جزئًي  بغرض الشركة)
املوضح رعاله وري غرض مش به رو)
رو) ذي صلة من املحتم7 ر4 يسه7 

يح بي تطو ر الشركة ونش طه ..
 650 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الدار) (F ب رع محمد الخ مس إق مة)
الدارالشيض ء) (20000 (- الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة ف طمة الزهراء)بنعثم 4)):))
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: ( السيدة احس 4 بنعثم 4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بنعثم 4)) الزهراء) ف طمة  السيدة 
عنوانه)ا))664)ب رع محمد الخ مس)
 1 الشقة) (3 إق مة كليمنتي4 الط بق)
الدارالشيض ء) (20000 الدار الشيض ء)

املغرب.
بنعثم 4)) احس 4  السيدة 
الفوارات حي ع دل) ب رع  عنوانه)ا))
 20000 الشيض ء) الدار  (213 رقم)

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
بنعثم 4)) الزهراء) ف طمة  السيدة 
عنوانه)ا))664)ب رع محمد الخ مس)
 1 الشقة) (3 إق مة كليمنتي4 الط بق)
الدارالشيض ء) (20000 الدار الشيض ء)

املغرب
بنعثم 4)) احس 4  السيدة 
الفوارات حي ع دل) ب رع  عنوانه)ا))
 20000 الشيض ء) الدار  (213 رقم)

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)10177.
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EXACO

CYRUS SURVEILLANCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

EXACO
16، زنقة ع ئشة رم املؤمني4 ب رع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 
الشيض ء املغرب

CYRUS SURVEILLANCE بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10، زنقة 
الحر ة الط بق 3 الشقة رقم 5 - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.477653

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 فبراير) (16 في) املؤرخ 
محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)
 CYRUS الوحيد) الشر ك  ذات 
ررسم له ) مشلغ  ( (SURVEILLANCE
مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
اإلجتم عي)10،)زنقة الحر ة الط بق)3 
الشقة رقم)5 - 20000)الدار الشيض ء)
الشر ك) قرار  (: ل) نتيجة  املغرب 
صعوب ت) لوجود  ( نضرا) ( الوحيد،)

بسبب الج ئحة.
و حدد مقر التصفية ب)10،)زنقة)
 -  5 رقم) الشقة  (3 الط بق) الحر ة 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.)
و عي4:

و) قموس  ( ( ابراهيم) ( ( السيد)ة))
عنوانه)ا))ب رع الوالء)حي القسم)01 
املغرب) الداخلة  (73000  3 الشقة)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ ( الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 
 15)م رس)2021)تحت رقم)769993.

328I
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EXACO

ABBEN FOODS
إعال4 متعدد القرارات

EXACO
16، زنقة ع ئشة رم املؤمني4 ب رع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 
الشيض ء املغرب

ABBEN FOODS »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 
السفير بن ع ئشة، تجزئة 324، 
زنقة املحيط،  الصخور السوداء 

20290 الدار الشيض ء املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.377813

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)15)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
جميع) تفو ت  على  املص دقة  م يلي:)
السيدة)) تمتلكه   التي  الحصص 
ابك سيس كور ن)،)واملمث7 مجموعه )
في))500))حصة لف ئدة السيد ميش ل)

موريس الش ز،)وترخيصه )؛
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
الق نو4) من  ( و7) (6 الشنود) تعدي7 
على) املص دقة  و  للشركة  األس �سي 

الق نو4 األس �سي املعدل للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
النقدية) املش لغ  ( جلب) تم  م يلي:)
بنش ب ت) السيدة  (: للشركة) الت لية 
 50،000 :خمسو4 رلف درهم) ( ك ثي)
الش ز) درهم والسيد ميش ل موريس 
درهم.)) خمسو4 رلف درهم)50،000)
مدفوعة) درهم  (100،000 املجموع)
م ) ري  للق نو4  (

ً
وفق  (

ً
نقدا ب لك م7 

يمث7 إجم لي ررس امل ل.
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
بمشلغ) الشركة  م ل  ررس  تحديد  تم 
رلف) إلى  مقسم  درهم  (100.000
درهم) (100 بقيمة) حصة،) (1000
ب لك م7) مدفوعة  الواحدة،) للحصة 
موزعة على) (1000 إلى) (1 مرقمة من)

الشرك ء)ك لت لي:)لسيدة بنش ب ت ك ثي))
 .500 الى) (1 حصة مرقمة من) (500:
 500 الش ز:) موريس  ميش ل  والسيد 

حصة مرقمة من)501)الى)1000
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769992.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

CAFE HITTOURI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
CAFE HITTOURI بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 
مسكي مدغرة الرابيدية  - 52000 

الربيدية املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
14628

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.HITTOURI
غرض الشركة بإيج ز):))مقهى.

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 52000 (- ( مسكي مدغرة الرابيدية)

الربيدية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد سعيد هيطوري))عنوانه)ا))
الرابيدية)) مدغرة  مسكي  قصر 

52000)الربيدية املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد هيطوري))عنوانه)ا))
الرابيدية)) مدغرة  مسكي  قصر 

52000)الربيدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بت ر خ) ( االبتدائية ب لربيدية)

رقم)-.
330I

EXACO

THERME DE BEAUTE 
إعال4 متعدد القرارات

EXACO
16، زنقة ع ئشة رم املؤمني4 ب رع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 
الشيض ء املغرب

 THERME DE BEAUTE »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: 10، زنقة 
الحر ة، الط بق 3، بقــة رقم 5 - 

20000 الدار الشيض ء  املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.467929

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)23)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
 THERME DE(«(تغيير تسمية الشركة
 WORLDUS (« لتصشح) ( (»BEAUTE

«(TRADE
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
ليصشح:) االجتم عي  الغرض  تغيير 
توزيع) بيع،) استيراد وتصدير،)براء،)
ونق7 جميع املنتج ت والسلع واملواد)
نصف) ب لجملة،) الخ م رو املصنعة،)
التمثي7) التقسيط،) رو  الجملة 

العالم ت) واستغالل  التج ري 

التج ر ة؛

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

الق نو4) من  (3 و) ( (2 الشنود) تعدي7 

على) املص دقة  و  للشركة  األس �سي 

الق نو4 األس �سي املعدل للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

 WORLDUS (»: الشركة) تسمية 

 THERME DE« (: س بق ) ( (»TRADE

((»BEAUTE

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

استيراد) االجتم عي:) الغرض  م يلي:)

ونق7) توزيع  بيع،) براء،) وتصدير،)

جميع املنتج ت والسلع واملواد الخ م)

رو املصنعة،)ب لجملة،)نصف الجملة)

التج ري) التمثي7  التقسيط،) رو 

واستغالل العالم ت التج ر ة؛

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769994.

331I

EXACO

JOUMASEL 

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

EXACO

16، زنقة ع ئشة رم املؤمني4 ب رع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 

الشيض ء املغرب

 JOUMASEL بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13، زنقة 

بيـرليوز، بيـلـفـيـديــر  - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7292

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.JOUMASEL

غرض الشركة بإيج ز):)االستش رة))

في إدارة املش ريع،)الهندسة،)التحلي7)

التقني.

عنوا4 املقر االجتم عي):)13،)زنقة)

الدار) (20000 (- ( بيـلـفـيـديــر) بيـرليوز،)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة األزه ري حسن ء)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

حسن ء)) األزه ري  السيدة 

 20290 عنوانه)ا))الصخور السوداء)

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

حسن ء)) األزه ري  السيدة 

 20290 عنوانه)ا))الصخور السوداء)

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770241.

332I

ESPACE COMPETENCES  SARL

DELTA A.S SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
ب رع القيراوا4، عم رة  03  ، بقة 
 BOITE(POSTAL  :     .402، العيو
70000 ، .1349، العيو4 املغرب
DELTA A.S SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 01 
، زنقة إم م م لك، ب رع ميلود 

مخلوفي ك طلوني ،  العيو4  - 70000 
العيو4 املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4485
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)13)م رس)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ب رع) م لك،) إم م  زنقة  (، (01 »رقم)
(- ( العيو4) ( ميلود مخلوفي ك طلوني ،)
»تق طع) إلى) العيو4 املغرب«) (70000
محج محمد الس دس و ب رع مزوار)
 18 رقم) ( (304 رقم) السالم  عم رة 

العيو4)-)70000)العيو4))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)807/2021.
333I

SONAVOT

SONAVOT
إعال4 متعدد القرارات

SONAVOT
13 زنقة رحمد املج طي، رقم 8, 

املع ر ف، ، 20330، الدار الشيض ء 
املغرب

SONAVOT »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 13 زنقة 
رحمد املج طي رقم 8 املع ر ف - 
20330  الدارالشيض ء املغرب .

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.449177

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)18)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
رتليوة) السيد  الوحيد  الشر ك  قرر 
رحمد تفو ت)100)حصة التي يمتلكه )

لف ئدة السيد عمر ربدي.)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
إستق لة السيد روتليوا رحمد) م يلي:)
بت ر خ للشركة  كمسير  مه مه   من 

 18)م رس)2021.
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
موافقة الشر ك الجديد السيد عمر)
املسيرالسيد) إستق لة  على  ربدي 
وتعي4 نفسه كمسير) روتليوا رحمد،)
للشركة ملدة غير محدودة إبتداًء)من)

18)م رس)2021.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)8:)الذي ينص على م يلي:)
تم تحديد ررس امل ل في عشرة آالف)
إلى) مقسم  (، درهم)) (10000( درهم)
حصة إجتم عية بقيمة) ((100( م ئة)
100)درهم للحصة)))مكتتشة ب لك م7)

من طرف السيد ربدي عمر
على) ينص  الذي  (:19 رقم) بند 
(، عمر) ربدي  السيد  تعي4  م يلي:)
املغربي الجنسية)،)املولود في)24)ربر 7)
1996)،)واملقيم في)17)تجزئة))ب بكو)
إق مة ريمن))الشقة))06)الدارالشيض ء)
 BE الوطنية) الشط قة  وح م7 رقم  (،
للشركة) وحيد  كمسير  (،888777

لفترة غير محدودة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770656.
334I

ESPACE COMPETENCES  SARL

DELTA A.S SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

ESPACE(COMPETENCES  SARL
ب رع القيراوا4، عم رة  03  ، بقة 
 BOITE(POSTAL  :     .402، العيو
70000 ، .1349، العيو4 املغرب

DELTA A.S SARL بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي تق طع 
محج محمد الس دس و ب رع مزوار 

عم رة السالم رقم 304  رقم 18 
العيو4 - 70000 العيو4 املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4485
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (13 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
-)الشن ء)واألعم ل املتنوعة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)807/2021.

335I

BT CONSEIL

 wiwi commerce &
distribution

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
 wiwi(commerce & distribution
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 64 

زنقة عشد هللا املديوني الط بق 1 
الشقة 2 الدار الشيض ء - 20000 

الدارالشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
454799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:



7293 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 wiwi (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.commerce(&(distribution

تهدف) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشركة إلى تحقيق م  يلي:

وبن ء) العق ري  التطو ر  نش ط  (•

لالستخدام ت) املش ني  جميع  وبيع 

السكنية رو التج ر ة رو الصن عية رو)

املهنية.

مستحضرات) وتوزيع  تج رة  (•

التجمي7 ومنتج ت النظ فة املنزلية.

•)نش ط املطور.

•)براء)وبيع وإدارة وإدارة املش ني.

ري) في  حصة  على  االستحواذ  (•

رو صن عية) تج ر ة  رو  مدنية  بركة 

،)وعلى) ،)فرنسية رو رجنبية) رو م لية)
يكو4) بركة  ري  الخصوص  وجه 

وبيع وإدارة) وبيع وبن ء) غرضه  براء)

وتأجير وإدارة املش ني)؛

•)نش ط ت جر الشض ئع.

العملي ت) جميع  (، رعم) وبشك7 

الق نونية واالقتص دية) (، من ري نوع)

وامل لية واملدنية والتج ر ة)،)املتعلقة)

ربي ء) ري  رو  رعاله  املذكور  ب لك ئن 

من) صلة  ذات  رو  مم ثلة  رخرى 

املحتم7 ر4 تفض7)،)بشك7 مش بر رو)

غير مش بر)،)الهدف الذي تسعى إليه)

الشركة)،)وامتداده رو تطو ره..
زنقة) (64 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

عشد هللا املديوني الط بق)1)الشقة)2 

الدار الشيض ء)-)20000)الدارالشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيدة رحالم الحطب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة رحالم الحطب عنوانه)ا))
محمد) زنقة  و  الز راوي  ب رع  زاو ة 

 20000   4 ط بق) (12 بقة) صدقي 

الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رحالم الحطب عنوانه)ا))
محمد) زنقة  و  الز راوي  ب رع  زاو ة 

 20000   4 ط بق) (12 بقة) صدقي 

الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770643.

336I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE GROUPE SCOLAIRE

ALWAJIHA PRIVE
إعال4 متعدد القرارات

STE ARSALAN CHAOUIA

ب رع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

 STE GROUPE SCOLAIRE

ALWAJIHA PRIVE »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: الط بق 

االر�سي تجزئة بش ر الخير  - 26000 

سط ت املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.5549

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)02)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

بيع األسهم

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير املدير والتوقيع

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

ابراء)الذمة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم))6:)الذي ينص على م يلي:)
)يقدم الشرك ء)مس هم ت) ررس امل ل)
السعدى) للشركة على الشك7 الت لي:)
درهم لسعدى االء.) (10،000 ( ( من ل)
10،000)درهم))))))))))))))))))))))السعدى)
درهم)))))))))))))))))))))) (10،000............ جن ت)
درهم))))))))))))))))))))) (20،000............... جيد غزال4)
 50،000 (............ لخليفه) اسعدى 
-------------------------- ( ( ( ( ( ( ( ( درهم)

 TL...................................100   ------
000.00 DH

على) ينص  الذي  (:14 ( رقم) بند 
السيد) هو:) الشركة  مدير  م يلي:)
السعدى لخليفه بجميع الصالحي ت)
املمنوحة له للعم7 ني بة عن الشركة
على) ينص  الذي  (:17 ( رقم) بند 
م يلي:)ستلتزم الشركة بشك7 صحيح)
من) (، به ) املتعلقة  األعم ل  بجميع 
خالل توقيع السيد السعدي لخليفة)
هذه) مث7  تفو ض  للمدير  يجوز  (.
من سشة) يراه   التي  (، الصالحي ت)
لواحد رو ركثر من الوكالء)رو املنتسشي4)
رو ال)،)يجب ر4 يتم توقيع تفو ض ت)
الصالحي ت من قش7 السيد السعدي)

لخليفة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
16)م رس) )بت ر خ) االبتدائية بسط ت)

2021)تحت رقم)132/21.

337I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE OMARI IKHWAN
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
ح7 بركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE OMARI IKHWAN
SARL  بركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بني فوس 
رقم 125 الخنك الرابيدية - 

52000 الربيدية املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10443

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر) (2020 ركتوبر) (15 في) املؤرخ 

ح7 بركة ذات املسؤولية املحدودة)

 SOCIETE OMARI IKHWAN

 100.000 ررسم له ) مشلغ  ( ( (SARL

بني) درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

(- الخنك الرابيدية) (125 فوس رقم)

(: الربيدية املغرب نتيجة ل) (52000

االزمة.

و حدد مقر التصفية ب بني فوس)

رقم)125)الخنك الرابيدية)-)52000 

الربيدية املغرب.)

و عي4:

و) عمري  ( املجيد) عشد  السيد)ة))

 2 عي4 الع طي) (1202 رقم) عنوانه)ا))

الرابيدية))52000)الربيدية املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)145.

338I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE PLATINIUM ROAD

SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السم رة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

  STE PLATINIUM ROAD SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

 HAY EL وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 FATH 03 AV(MAKKA(N°12 ES

SEMARA - 72000 السم رة املغرب
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تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1563
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (20 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))محمد))الدغوغي)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (300
)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (100.000
فبراير) (10 بت ر خ) الدغوغي  ( سكينة)

.2021
تفو ت السيد))ة))محمد))الدغوغي)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (300
)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (100.000
فبراير) (10 السعدية الدغوغي بت ر خ)

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب لسم رة))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)65/2021.

339I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BAB TAFILALT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE BAB TAFILALT  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

مسكي مدغرة الرابيدية - 52000 
الربيدية املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
14631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. BAB TAFILALT
غرض الشركة بإيج ز):)بيع االالت)

الفالحية.
قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 52000 (- الرابيدية) مدغرة  مسكي 

الربيدية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( السيد عمر هيطوري)
الرابيدية) مدغرة  مسكي  قصر 

52000)الربيدية املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد عمر هيطوري)
الرابيدية) مدغرة  مسكي  قصر 

52000)الربيدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)-.

341I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بريمارلي ماروك
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاو ة  ب رع محمد الخ مس و ب رع 
ابن كثير إق مة دوس م رس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
بر م رلي م روك  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 8 ب رع 

الكندي إق مة س نت  كالرا II الط بق 
7 املكتب رقم 17   - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)بر م رلي)

م روك).
تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
املوضة) توابع  و  الج هزة  املالبس 

بجميع رنواعه )).
ب رع) (8 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الط بق) (II الكندي إق مة س نت  كالرا)
90000)طنجة)  -    17 املكتب رقم) (7

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 90 ( (: سيسي ر لي) رنخلو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: السيد ع دل بن سالم الج معي)
10)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
سيسي ر لي) رنخلو  السيد 
  29640  14 كويست ) ( زنقة) عنوانه)ا))

فو نخيروال إسش ني .
الج معي) سالم  بن  ع دل  السيد 
 19 (، (31 ( خلغيرو) زنقة  عنوانه)ا))

ميخ س)29650)م لقة إسش ني .
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سيسي ر لي) رنخلو  السيد 
  29640  14 كويست ) ( زنقة) عنوانه)ا))

فو نخيروال))فو نخيروال
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240372.

342I

EXPACT PARTNERS

GAMESENSE AGENCY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

استدراك خطٍإ

ب لجر دة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA,  201

 4ème ETAGE, RACINE

 CASABLANCA( ،( 20000،

CASABLANCA Maroc

بركة) (GAMESENSE AGENCY

ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة) (

،رقم) (2 الط بق) (، زنقة سبتة) ( (٬ رامي)

 20000 (- املغرب) الدارالشيض ء) (٬  8

الدارالشيض ء)املغرب.

ب لجر دة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

الرسمية عدد)5657)بت ر خ)31)م رس)

.2021

الشركة) تسمية  ( (: من) بدال 

GAESENSE AGENCY

GAMESENSE AGENCY((:(يقرر

الش قي بدو4 تغيير.

343I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)AL MASSAYA(  املسايا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

املس ي   )AL MASSAYA) بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 47 ب رع 

الكورنيش الط بق االول  - - الدار 

الشيض ء املغرب.
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رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.432557
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2021 فبراير) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»900.000)درهم«)ري من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ديو4) مع  مق صة  إجراء) ( (: طر ق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770692.
344I

EXPACT PARTNERS

M.K.M.BAT
إعال4 متعدد القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
M.K.M.BAT »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 ANGLE :وعنوا4 مقره  االجتم عي
 ROUTE DE L›OASIS ET RUE

 SERGENT ZANNIER OASIS C/O
 M. kamal(el(menjra, Casablanca

 ANGLE ROUTE DE L›OASIS
 ET RUE SERGENT ZANNIER

 OASIS(C/O(M. kamal(el(menjra,
 Casablanca 20000 Casablanca

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.179379

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)15)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
املنجرا)) كم ل  ( السيد) تفو ت رسهم 
إسم عي7) السيد  إلى  ( سهم) (1000

املنجرا)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
السيد) للشركة  تسمية مسير جديد 

إسم عي7 املنجرا)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

للسيدين) ( م يلي:)مس هم ت الشركة)

إسم عي7 املنجرا و محمود منجرا

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

للشركة) جديد  مسير  تسمية  م يلي:)

السيد إسم عي7 املنجرا)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)9519.

345I

BEST ELEKTRIK TAAHHUT VE TICARET AS

بيست ايليكتريك تاهوت في 

تيجارت ا.س
بركة املح صة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 BEST ELEKTRIK TAAHHUT VE

TICARET AS

 33Avenue Hassan.

-Sghir , 8eme(étage(N°8

 Casablanca,Maroc ، 20080،,7/6

Casablanca Maroc

بيست ايليكتريك ت هوت في تيج رت 

ا.س   بركة املح صة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  136، 

ب رع الزرقطوني، الط بق االول، 

الدارالشيض ء املغرب 20100 - 

20100  الدارالشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.401785

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)14)ين ير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الط بق) الزرقطوني،) ب رع  (،136 («

 20100 املغرب) الدارالشيض ء) االول،)

املغرب«) الدارالشيض ء) ( (20100  -

الصغير،) حسن  ب رع  (،33« إلى)
ب8ـ7  رقم  و  ب8ـ6) رقم  الط بق8،)

 -  .20100 املغرب) ،الدارالشيض ء)

20100))الدارالشيض ء))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)766917.
346I

SLRA CONST

SLRA CONST
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SLRA CONST
زنقة سمية إق مة 82  الط بق 4  

الشقة 16  النخي7   الدار الشيض ء ، 
CASABLANCA MAROC ،20560

SLRA CONST بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سمية إق مة 82  الط بق 4  الشقة 
16  النخي7   - 20000  الدار 

الشيض ء املغرب 
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SLRA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.CONST
رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)والصي نة واألعم ل املتنوعة.
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الشقة) ( (4 الط بق) ( (82 سمية إق مة)
16))النخي7)))-)20000))الدار الشيض ء)

املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: ( سعيد) اسيف  ( السيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

اسيف سعيد عنوانه)ا)) ( السيد)
 03 ط بق) وبير4  ك سكو4  زنقة  (20
  20000 املستشفي ت) حي  (06 بقة)

الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسيف سعيد عنوانه)ا)) ( السيد)
 03 ط بق) وبير4  ك سكو4  زنقة  (20
  20000 املستشفي ت) حي  (06 بقة)

الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770637.

348I

IMP SAHARA

WETRUSTED TRAVEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

IMP SAHARA
حي موالي ربيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيو4، 70000، العيو4 

املغرب
WETRUSTED TRAVEL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوف ق بلوك G رقم 836 العيو4 - 
70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.WETRUSTED TRAVEL
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-النق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الدولي و الوطني للشض ئع و املعدات و)

النق7 السي حي.

-نق7 الشض ئع و نق7 االشخ ص)

للغير و لص لح الشركة

بجميع) النق7  و  -اللوجيستيك 

انواعه.

مدينة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- العيو4) (836 رقم) (G الوف ق بلوك)

70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: عشدهللا) بودي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) عشدهللا  بودي  السيد 

تم رة) (12000   68 تجزئة نه وند رقم)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عشدهللا  بودي  السيد 

تم رة) (12000   68 تجزئة نه وند رقم)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

12)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)781/21.

349I

م ديسو4 كنسلتنج كروب

 MADISON CONSULTING

GROUP
إعال4 متعدد القرارات

م ديسو4 كنسلتنج كروب

 centre(Nrea(entresol 183

 avenue(prince(héritier(bloc

 n°1 local(n°65 tanger ، 90000،

TANGER MAROC

 MADISON CONSULTING

GROUP  »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: سونطر 
انر   الط بق االر�سي 183 ب رع ولي 
العهد بلوك رقم 1 مح7 رقم 65 

طنجة سونطر انر   الط بق االر�سي 
183 ب رع ولي العهد بلوك رقم 1 

مح7 رقم 65 طنجة 90000 طنجة 
املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.75559
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)22)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم))1:)الذي ينص على م يلي:)
بنعشد هللا) سع د  )ة)) السيد) تفو ت 
450)حصة اجتم عية من رص7)450 
عشد الع لي) )ة)) حصة لف ئدة السيد)

حلوي بت ر خ)22)فبراير)2021.
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
هللا)) بنعشد  سع د  السيدة  استق لة 

من مه مه  كمسيرة في الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
حلوي) الع لي  عشد  السيد  مح فظة 
للشركة) وحيد  كمسير  مه مه  على 
ك7) في  التوقيع  في  مسؤوليته  وكذا 

الوث ئق املتعلقة ب لشركة)
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة من)
الى)) محدودة  مسؤولية  ذات  بركة 
بركة ذات مسؤولية محدودة دات)

بر ك وحيد)
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
م يلي:)إع دة تصميم الشك7 الق نوني)

للشركة)
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم))7:)الذي ينص على م يلي:))
 100.000 الشركة) راسم ل  تحديد 
درهم لف ئدة السيد عشد الع لي حلوي)

بصفته بر ك وحيد)
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
م يلي:)تسيير الشركة من طرف السيد)
مسير) ب عتش ره  ( ( حلوي) الع لي  عشد 
على) مح فظته  وكذا  للشركة  وحيد 
مسؤوليته في التوقيع في ك7 الوث ئق)

املتعلقة ب لشركة)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2305.
350I

ESPACE COMPETENCES  SARL

DELTA A.S SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
ب رع القيراوا4، عم رة  03  ، بقة 
 BOITE(POSTAL  :     .402، العيو
70000 ، .1349، العيو4 املغرب
DELTA A.S SARL  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تق طع 

محج محمد الس دس و ب رع مزوار 
عم رة السالم رقم 304 رقم 18 
العيو4  العيو4 70000 العيو4 

املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.4485

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2021 م رس) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»900.000)درهم«)ري من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)807/2021.
351I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

وهال للترانزيت و النقل 
 OUAHLA TRANSIT (

)TRANSPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

 OUAHLA ( 7وهال للترانز ت و النق

TRANSIT TRANSPORT) بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 248 ب رع 

امي7 زوال زنقة ب رلوفي7 - - الدار 

الشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.51277

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2010 يوليوز) (08 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

من) ري  درهم«) (1.200.000«

»1.100.000)درهم«)إلى)»2.300.000 

مق صة) إجراء) ( (: طر ق) عن  درهم«)

مع ديو4 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769358.

352I

فيديسير بسمة بركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشر ك الوحيد

جوهاناكس

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

فيديسير بسمة بركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشر ك 

الوحيد

تجزئة عثم 4 زنقة 12 رقم 39-37 

عي4 الشق الدار الشيض ء ، 20470، 

الدار الشيض ء املغرب

جوه ن كس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 64 عشد 

هللا املديوني الط بق 1 بقة 2 درب 

عمر - 20080 الدار الشيض ء املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

490429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

جوه ن كس.

االستيراد) (: غرض الشركة بإيج ز)

والتصدير.

عشد) (64 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

درب) (2 بقة) (1 هللا املديوني الط بق)

عمر)-)20080)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: جهينة) بوعلو  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) جهينة  بوعلو  السيدة 

حي الحسني الوف ق زنقة ب)1)رقم)45 

60030)وجدة))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جهينة  بوعلو  السيدة 

حي الحسني الوف ق زنقة ب)1)رقم)45 

60030)وجدة))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)766011.

353I

EXPERTO

SARZ HOLDING SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

EXPERTO
04 ب رع ربو ف رس املر ني حس 4 
الرب ط الرب ط، 10000، الرب ط 

املغرب
SARZ HOLDING SARL  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كلم 6 

طر ق زعير، زنقة بني مسكي4، بقة 
رقم 2 عم رة  ر. السوي�سي الرب ط 

10170 الرب ط املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.133911

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)31)دجنبر)2020)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»كلم)6)طر ق زعير،)زنقة بني مسكي4،)
السوي�سي) ر.) ( عم رة) (2 رقم) بقة 
إلى) املغرب«) الرب ط  (10170 الرب ط)
»40،)ب رع سوس).)السوي�سي الرب ط)

10170)الرب ط))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111872.

354I

Global Infobel

STE ANOUAR SKILLS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

Global Infobel
 N°95 3 émé(étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE ANOUAR SKILLS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي بوتشوز 
ابن بطوطة م سة بتوكة ايت ب ه    
ايت ب ه   80000  ايت ب ه    ايت 

ب ه  

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ANOUAR SKILLS

التج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الوطنية والدولية.

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي بوتشوز)

ابن بطوطة م سة بتوكة ايت ب ه )))

ايت) ( ( ايت ب ه ) ( (80000 ( ايت ب ه )

ب ه ).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد انور بوالي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

حي) عنوانه)ا)) بوالي  انور  السيد 

الخ رج م سة ابتوكة يت ب ه ))8000  

يت ب ه )))يت ب ه ).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فك ر  عز زة  السيدة 

الدار) (02 رقم) (84 حي لالمر م بلوك)

الشيض ء) الدار  ( (20000 ( الشيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

20)ركتوبر) )بت ر خ) االبتدائية ب نزك 4)

2020)تحت رقم)1806.

355I

بروسرفيس

BROSERVICE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بروسرفيس
21 ، مك 4 ربو بكر الصديق ، بقة 
رقم 8 ركدال - الرب ط - ، 10090، 

الرب ط املغرب
BROSERVICE SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 21 ، 

مك 4 ربو بكر الصديق ، بقة رقم 
 Rabat 10090 - - 8 ركدال - الرب ط

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2457
 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BROSERVICE SARL
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيج ز
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

(، (21 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
بقة رقم) (، الصديق) بكر  ربو  مك 4 
 Rabat 10090(-(-(8)ركدال)-)الرب ط

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 334 ( (: السيد مصطفى الطو 7)
درهم) (33.400,00 بقيمة) حصة 

للحصة).
حصة) (333 ( (: السيد مهدي تهلي)

بقيمة)33.300,00)درهم للحصة).
 333 ( (: الشو هي) سفي 4  السيد 
درهم) (33.300,00 بقيمة) حصة 

للحصة).
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

الطو 7) مصطفى  السيد 
 12000 روالد عكشة تم رة) عنوانه)ا))

تم رة املغرب.
عنوانه)ا)) تهلي  مهدي  السيد 
تم رة) (5389 رقم) (01 الوف ق) تجزئة 

12040)تم رة املغرب.
السيد سفي 4 الشو هي عنوانه)ا))
حي) (12 رقم) و زهرة  حي عشدالرحيم 
تم رة) (12010 تم رة) الذهب  وادي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) تهلي  مهدي  السيد 
تم رة) (5389 رقم) (01 الوف ق) تجزئة 

12040)تم رة املغرب
السيد سفي 4 الشو هي عنوانه)ا))
حي) (12 رقم) و زهرة  حي عشدالرحيم 
تم رة) (12010 تم رة) الذهب  وادي 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)150483.
356I

CENTRE AZROU SERVICES

Hydrau-Géo-Atlas H.G.A
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CENTRE AZROU SERVICES
 CENTRE(AZROU ، 53100،

AZROU MAROC
Hydrau-Géo-Atlas H.G.A بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

تيمحضيت املركز - 53100 آزرو 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
1497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.Hydrau-Géo-Atlas H.G.A
غرض الشركة بإيج ز):
مكتب دراس ت)-)تج رة)

(: االجتم عي) املقر  عنوا4 
آزرو) (53100 (- املركز) تيمحضيت 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد األنص ري بفيق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد األنص ري بفيق عنوانه)ا))
58)حي مشرمو))53100)رزرو املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد األنص ري بفيق عنوانه)ا))
58)حي مشرمو))53100)رزرو املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( ب زرو) االبتدائية 

.RC : 1497(2021)تحت رقم
357I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté »PALAIS AISSA« SARL
AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

بقة رقم 01 املسيرة 1, »س« رقم 
32 ، 40000، مراكش املغرب

 Sté »PALAIS(AISSA« SARL(AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 
السفلي بقة رقم 1 تجزئة 889 

معطى هللا ملح ميد - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Sté (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.»PALAIS(AISSA«(SARL(AU

منعش) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

عق ري.

-)مق ول في ربغ ل الشن ء)واألبغ ل)

املختلفة..

الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 889 تجزئة) (1 رقم) بقة  السفلي 

معطى هللا ملح ميد)-)40000)مراكش)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( السيد عشد الواحد ن ير):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عشد الواحد ن ير عنوانه)ا))

رزلي) (57 رقم) املن رة  ر  ض  تجزئة 

40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد الواحد ن ير عنوانه)ا))

رزلي) (57 رقم) املن رة  ر  ض  تجزئة 

40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121621.

358I

STE CECONA SARL

SOUSS RIF
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

SOUSS RIF بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

بوهراوة بوعرك الن ظور دوار 

بوهراوة بوعرك الن ظور 62000 

الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOUSS RIF
-1مق ول) (: غرض الشركة بإيج ز)

النق7 للغير الوطني والدولي واالمتعة)

الغير مصحوبة

-2التصدير و االستيراد

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

بوهراوة بوعرك الن ظور دوار بوهراوة)
الن ظور) (62000 الن ظور) بوعرك 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد بيرو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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1000)بقيمة) (: السيد محمد بيرو)
100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد بيرو عنوانه)ا))دوار)
 62000 الن ظور) بوعرك  بوهراوة 

الن ظور املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بيرو عنوانه)ا))دوار)
 62000 الن ظور) بوعرك  بوهراوة 

الن ظور املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)553.
359I

س7 سوليسيو4

هابينس ديستريبيسيون
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

س7 سوليسيو4
تجزئة البس تي4 ب رع الشلح رقم 189 

، 90000، طنجة املغرب
ه بينس ديستريشيسيو4 بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
البس تي4 ب رع الشلح رقم 189 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)ه بينس)

ديستريشيسيو4.

توزيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتج رة املنتج ت الغذائية.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 -  189 رقم) الشلح  ب رع  البس تي4 

90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد احمد غ زي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد احمد غ زي):)1000)بقيمة)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد احمد غ زي عنوانه)ا))حي)

الرص ني قطعة رقم)78)ط)2)بقة)9 

90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد احمد غ زي عنوانه)ا))

الرص ني قطعة رقم)78)ط)2)بقة)9 

90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240481.

360I

CABINET CONSEIL ACHOURI

TRANSAT IMMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97

 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

TRANSAT IMMO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بولف رد 

بورجوني ب رع جعفر بن حشيب 

سكن املشرق 2 الط بق األول رقم 

3 الدار الشيض ء - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRANSAT IMMO
الترو ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

العق ري.
بولف رد) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حشيب) بن  جعفر  ب رع  بورجوني 
 3 2)الط بق األول رقم) سكن املشرق)
الدار الشيض ء)-)20000)الدار الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
حصة) (THM :  999 الشركة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
الغم ري) الدين  صالح  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (1 ( (: التلمس ني)

درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
 206 عنوانه)ا)) (THM الشركة)
 20000 الخ مس) محمد  بوليف رد 

الدار الشيض ء)املغرب.
الغم ري) الدين  صالح  السيد 
الشيض ء) الدار  عنوانه)ا)) التلمس ني 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغم ري) الدين  صالح  السيد 
الشيض ء) الدار  عنوانه)ا)) التلمس ني 

20000)الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770734.
361I

FIDUCIAIRE ENNOUR

MOREN-ONE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

MOREN-ONE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  30 الزنقة 

6 حي الرمود الفقيه بن ص لح - 

23200 الفقيه بن ص لح املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

4667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MOREN-ONE
مق ول) ( ( (: غرض الشركة بإيج ز)

نق7 الشض ئع

)االستيراد والتصدير.

 30 ( (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الزنقة)6)حي الرمود الفقيه بن ص لح)

- 23200)الفقيه بن ص لح املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد جدراوي بنداود)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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السيد جدراوي بنداود عنوانه)ا))
زم) وادي  الضوء) دار  (07 زنقة) (02

25350)وادي زم املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جدراوي بنداود عنوانه)ا))
زم) وادي  الضوء) دار  (07 زنقة) (02

25350)وادي زم املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بت ر خ) ( االبتدائية ب لفقيه بن ص لح)

16)م رس)2021)تحت رقم)95.
362I

امغ ر عشد الغ فور

CORPORATE MAIL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

امغ ر عشد الغ فور
ب رع الجيش امللكي اق مة النور رقم 
1 الط بق االول تطوا4 ، 93000، 

تطوا4 املغرب
CORPORATE MAIL بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع  
علي يعتة املكتب رقم 65 الط بق 

الس دس املركز التج ري والية سنتر - 
93000 تطوا4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CORPORATE MAIL
مركز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االتص الت.

عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع))علي)
يعتة املكتب رقم)65)الط بق الس دس)
 93000 (- املركز التج ري والية سنتر)

تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: محمد) الهرو�سي  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
 100 (: محمد) الهرو�سي  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد الهرو�سي محمد عنوانه)ا))
ب رع الجيش امللكي اق مة النور ط)
تطوا4) (93000 تطوا4) (24 بقة) (6

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهرو�سي محمد عنوانه)ا))
ب رع الجيش امللكي اق مة النور ط)
تطوا4) (93000 تطوا4) (24 بقة) (6

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0541.

363I

امغ ر عشد الغ فور

CAFÉ COIN VISTA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

امغ ر عشد الغ فور
ب رع الجيش امللكي اق مة النور رقم 
1 الط بق االول تطوا4 ، 93000، 

تطوا4 املغرب
CAFÉ COIN VISTA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الر ف تجزئة محمد الحداد خندق 
الزربوح طر ق طنجة رقم 05 تطوا4 

- 93000 تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CAFÉ (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.COIN VISTA
مقهى) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

.مطعم..
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الر ف تجزئة محمد الحداد خندق)
الزربوح طر ق طنجة رقم)05)تطوا4)

- 93000)تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
اضبيب)) الصغير  محمد  السيد 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (34   :

للحصة).
السيد احمد اضبيب)):))33)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
السيد محمد اضبيب):))33)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
(: ( السيد محمد الصغير اضبيب)

34)بقيمة)1.000)درهم.
السيد احمد اضبيب)):)33)بقيمة)

1.000)درهم.
السيد محمد اضبيب):)33)بقيمة)

1.000)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
اضبيب)) الصغير  محمد  السيد 
درب) (13 زنقة) زايو  ب رع  عنوانه)ا))
تطوا4) (93000 تطوا4) (28 رقم) (01

املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد احمد اضبيب)
 28 رقم) (01 13)درب) ب رع زايو زنقة)

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.
عنوانه)ا)) اضبيب  محمد  السيد 
 36 رقم) (16 ب رع عمر املخت ر زنقة)

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اضبيب)) الصغير  محمد  السيد 

درب) (13 زنقة) زايو  ب رع  عنوانه)ا))
تطوا4) (93000 تطوا4) (28 رقم) (01

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0479.

365I

موثق

 BATI SAKANE CHAJAM

SARL
إعال4 متعدد القرارات

موثق

7 ب رع املعتمد ابن عش د إق مة ابن 

الخطيب بلوك ر الط بق األول رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب

 BATI SAKANE CHAJAM SARL

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي:  حي 

كالبنيط  مسجد االبرار رقم 6  - - 

الحسيمة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.1985

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)17)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:))

 63.000 ( التفو ت) قشول  و  تفو ت 

حصة لفلئدة السيد احمد االزرق و)

السيد محمد سعيد بن عمر بنسشة)

31500)حصة لك7 واحد منهم 

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

استمرار السيد كر م الشراط ك حد)

السيد) وتسمية  الشركة  مسيري 
محمد سعيد بن عمر ك حد مسيري)

الشركة))ودالك ملدة)3)سنوات بتوقيع)

مشترك بي4 املسيرين

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
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على) ينص  الذي  (:7/8 رقم) بند 

م يلي:)اع دة تقسيم راسم ل الشركة)

الذي ينص على) (:35/36 بند رقم)

الشراط) كر م  السيد  تعيي4  م يلي:)

عمر) بن  سعيد  محمد  السيد  و 

كمسييرين للشركة))بتوقيع مشترك و)

دالك ملدة)3)سنوات

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)60.

366I

CASA COMPTES

MARKETFACE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

MARKETFACE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 219، زنقة 

مصطفى املع ني الط بق 3 - 00000 

الدار الشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.397145

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)20)فبراير)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»219،)زنقة مصطفى املع ني الط بق)

املغرب«) الشيض ء) الدار  (00000  -  3

طر ق النواصر زاو ة) »تكنوب رك،) إلى)

الطر ق الث نو ة)114  - 00000)الدار)

الشيض ء))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770213.

367I

FAD CONSULTING

PBA IMMOBIIER SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

FAD CONSULTING
  rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،
20200، Casablanca(MAROC
 PBA IMMOBIIER SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 119،  
ب رع عشد املومن، بقة رقم 30، 
الط بق الرابع،  الدار لشيض ء. - 
20042 الدار لشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.449.609
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 م رس) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):
فذاني) ( إله م) ( )ة)) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.000
1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))عشد)

هللا بودر قة بت ر خ)10)م رس)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769585.
368I

DEMER CONSULTING

DFS EMPIRE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالشيض ء 
املغرب

DFS EMPIRE بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 119 ب رع 

عشداملومن الط بق 2 رقم 18 الدار 

الشيض ء الدار الشيض ء 200000 

الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 DFS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.EMPIRE

االستيراد) (: غرض الشركة بإيج ز)

والتصدير).

عنوا4 املقر االجتم عي):)119)ب رع)
الدار) (18 رقم) (2 عشداملومن الط بق)

 200000 الشيض ء) الدار  الشيض ء)

الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 400 ( (: ( السشتي) دليلة  السيدة 

حصة بقيمة)40.000)درهم للحصة).

السيدة دني ))السشتي):))300)حصة)

بقيمة)30.000)درهم للحصة).

 300 ( (: السشتي) ( ف تن) السيدة 

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة).

 400 (: ( السشتي) دليلة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

السيدة دني ))السشتي):)300)بقيمة)

100)درهم.

السيدة ف تن))السشتي):)300)بقيمة)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( السيدة دليلة السشتي)
حدائق) إق مة  مكة  ب رع  (13 رقم)

الشيض ء) الدار  (20000 ك ليفورني)

املغرب.

عنوانه)ا)) السشتي  ( دني ) السيدة 
حدائق) إق مة  مكة  ب رع  (13 رقم)

الشيض ء) الدار  (20000 ك ليفورني)

املغرب.

السشتي عنوانه)ا)) ( السيدة ف تن)
حدائق) إق مة  مكة  ب رع  (13 رقم)

الشيض ء) الدار  (20000 ك ليفورني)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة دليلة السشتي)
حدائق) إق مة  مكة  ب رع  (13 رقم)

الشيض ء) الدار  (20000 ك ليفورني)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770954.

369I

Soft(finances(sarl

ALFAROUK BUILDERS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

Soft(finances(sarl

ب رع بئر رنزرا4 عم رة ز نب رقم 4 ، 

16000، سيدي ق سم الغرب

ALFAROUK BUILDERS بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املج عرة رقم 1231 قط ع 5 جرف 

امللحة - 16000 سيدي ق سم 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.26479

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2020 ركتوبر) (23 في) املؤرخ 

املص دقة على):
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محمد هر  ت) )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (500
1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))فهد)

بلعي ش بت ر خ)23)ركتوبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 25 بت ر خ) ( االبتدائية بسيدي ق سم)

ين ير)2021)تحت رقم)16.

370I

خبرة))الشرق

ZIANI TRADING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

خبرة  الشرق
49 ب رع الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض 
املدينة بقة رقم 3 برك 4 49 ب رع 
الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض املدينة 
بقة رقم 3 برك 4، 699، برك 4 

املغرب
ZIANI TRADING بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة تقع 
بش رع الشك ي لهشي7 إق مة ر  ض 
املدينة الط بق األول الشقة رقم 
3 رقم 49 برك 4. - 63300 برك 4 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
7681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ZIANI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRADING
استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتصدير معدات الشن ء.

عنوا4 املقر االجتم عي):)بقة تقع)

ر  ض) إق مة  لهشي7  الشك ي  بش رع 

رقم) الشقة  األول  الط بق  املدينة 
برك 4) (63300 (- برك 4.) (49 رقم) (3

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 ZIANI TRADING الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

 1000 (: منعم) الز  ني  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) منعم  الز  ني  السيد 
زنقة كون كري رقم)48)وجدة)60000 

برك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) منعم  الز  ني  السيد 
زنقة كون كري رقم)48)وجدة)60000 

برك 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)160/2021.

371I

خبرة))الشرق

ORANGE ASSISTANCE
إعال4 متعدد القرارات

خبرة  الشرق

49 ب رع الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض 

املدينة بقة رقم 3 برك 4 49 ب رع 

الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض املدينة 

بقة رقم 3 برك 4، 699، برك 4 

املغرب

ORANGE ASSISTANCE »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: طر ق 

السعيدية حي الداخلة رقم 12 

برك 4 - 63300 برك 4 املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.6359
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)29)ين ير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تفو ت الحصص من السيد بلو عشد)

الق در الى السيد بوهر ة جواد
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
بوهر ة) السيد  ( جديد) مسير  تعيي4 
جواد الح م7 للشط قة الوطنية رقم)

FA98748
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 
زنقة) (2 من القص ر ة الشعشية رقم)
طر ق) الى  برك 4  الحسني  حي  ف س 
السعيدية حي الداخلة))رقم)12)برك 4
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)
للشركة) االجتم عي  املقر  تحو 7 
زنقة) (2 من القص ر ة الشعشية رقم)
طر ق) الى  برك 4  الحسني  حي  ف س 
السعيدية حي الداخلة))رقم)12)برك 4
على) ينص  الذي  (:6.7 رقم) بند 
السيد) من  الحصص  تفو ت  م يلي:)
بوهر ة) السيد  الى  الق در  عشد  بلو 

جواد
بند رقم)15:)الذي ينص على م يلي:)
بوهر ة) السيد  ( جديد) مسير  تعيي4 
جواد الح م7 للشط قة الوطنية رقم)

FA98748
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)159/2021.
372I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

SAKANE REGADA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

SAKANE REGADA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 محج 
مرس السلط 4 الط بق االول الشقة 
رقم 3 الدار الشيض ء  - 20130 الدار 

الشيض ء  املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494899
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SAKANE REGADA
االنع ش) (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري).
26)محج) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
مرس السلط 4 الط بق االول الشقة)
رقم)3)الدار الشيض ء))-)20130)الدار)

الشيض ء))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 340 ( (: ( السيد ابراهيم بوعويس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: السيدة ف طمة بن مش رك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: ( جنينة) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بوعويس)) ابراهيم  السيد 
زنقة القدس العراقية) (54 عنوانه)ا))

بربيد)26100)بربيد املغرب).
مش رك) بن  ف طمة  السيدة 
زنقة القدس العراقية) (54 عنوانه)ا))

بربيد)26100)بربيد املغرب).
السيدة سكينة جنينة))عنوانه)ا))
بربيد) العراقية  القدس  زنقة  (54

26100)بربيد املغرب).
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة جنينة))عنوانه)ا))

بربيد) العراقية  القدس  زنقة  (54

26100)بربيد املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770590.

373I

H.MANAGEST

CENTRE DE BEAUTE SIMO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

 CENTRE DE BEAUTE SIMO

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 163 زنقة 

دار ال�سي عي�سى الشعشة 02 حي 

فرنس   - 46000 اسفي املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.9293

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 م رس) (08 في) املؤرخ 

 CENTRE DE BEAUTE SIMO ح7)

محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 

ذات الشر ك الوحيد مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

اإلجتم عي)163)زنقة دار ال�سي عي�سى)

 46000 (- ( فرنس ) حي  (02 الشعشة)

اسفي املغرب نتيجة لضعف القدرة)

الشرائية ب ملدينة.

و عي4:

و) الشصكري  ( غفرا4) السيد)ة))

163)زنقة دار ال�سي عي�سى) عنوانه)ا))

الشعشة)02)حي فرنس ))46000)اسفي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

 163 وفي) (2021 م رس) (08 بت ر خ)

زنقة دار ال�سي عي�سى الشعشة)02)حي)

فرنس ))-)46000)اسفي املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)290.

374I

CABINET CONSEIL ACHOURI

AM EXPERTISE sarl AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97

 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

AM EXPERTISE sarl AU بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

سيتي  ب رع فرح ت حش د ، الط بق 

األول ، رقم -09 ك زابالنك  - 20000 

الدار الشيض ء اململكة املغربية.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.421229

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)ركتوبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

ب رع فرح ت حش د) ( »اق مة سيتي)

ك زابالنك ) (09- رقم) (، الط بق األول) (،

اململكة) الشيض ء) الدار  (20000  -

محمد) ب رع  (97« إلى) املغربية«)

 -1er etage الخ مس ممر ج لين ري)

الدار الشيض ء.)-)2000)الدار الشيض ء))

اململكة املغربية«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 03 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768438.

375I

MOHAMED SAFRIOUI

FRIDGE GROUP
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
FRIDGE GROUP بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 131 ب رع 

رنف  الط بق 6 بقة رقم 6س - 
20000 الدار الشيض ء  املغرب .
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.454929

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)15)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»131)ب رع رنف  الط بق)6)بقة رقم)
6س)-)20000)الدار الشيض ء))املغرب)
بن عشد هللا) ب رع عالل  (20« إلى) («
الشيض ء))) الدار  (20000  -  2 الط بق)

املغرب)».
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770494.
376I

ديوا4 املح سشة

 ADRENALIN SKYDIVE
MOROCCO

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح7 بركة

ديوا4 املح سشة
السالم 5، بقة رقم 7، الط بق 2، 
مرج 4 1 صندوق البريد 16092 
قرطشة، 50070، مكن س املغرب

 ADRENALIN SKYDIVE
MOROCCO بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 43 
ب رع النصر بقة 1 حي االم 4  - 

50050 مكن س املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.41191

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 ين ير) (25 املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

 ADRENALIN الوحيد) الشر ك 

مشلغ) ( (SKYDIVE MOROCCO

وعنوا4) درهم  (10.000 ررسم له )

مقره  اإلجتم عي رقم)43)ب رع النصر)

بقة)1)حي االم 4))-)50050)مكن س)

قرار التصفية تم) (: املغرب نتيجة ل)

اتخ ذه ب لرغم من رنفسن  بسبب قلة)

املوارد والصعوبة الكشيرة في السيولة)

(، في سداد الفواتير) في تأخير العمالء)

ب إلض فة إلى اآلث ر الض رة والسلشية)

توقف) (، القط ع) على  كورون   لوب ء)

العم7 بسبب الج ئحة....

 43 و حدد مقر التصفية ب رقم)

(- ( االم 4) حي  (1 بقة) النصر  ب رع 

50050)مكن س املغرب.)

و عي4:

و) خ لقي  ( احمد) السيد)ة))

6)م ج) 26)تجزئة كلم) عنوانه)ا))رقم)

)ة)) 50050)مكن س املغرب كمصفي)

للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (01 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)98.

377I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

RIO DE ORO SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7304

RIO DE ORO SERVICES  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي وادي 

الشي ف، ب رع روسرد، عم رة 05، 

الط بق الخ مس  - 73000 الداخلة 

املغرب.

ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10461

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 19)فبراير) املؤرخ في)

 RIO(بركة ذات املسؤولية املحدودة

DE ORO SERVICES)))مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

ب رع) اإلجتم عي حي وادي الشي ف،)

الط بق الخ مس)) (،05 عم رة) روسرد،)

الداخلة املغرب نتيجة ل) (73000  -

الشركة لم تم رس ري نش ط منذ) (:

تأسيسه ).

و حدد مقر التصفية ب حي وادي)

(،05 عم رة) روسرد،) ب رع  الشي ف،)

الداخلة)) (73000 (- ( الط بق الخ مس)

املغرب.)

و عي4:

و) ( زهير) ( ( محمد امي4) السيد)ة))

ب رع) الشي ف،) حي وادي  عنوانه)ا))

املغرب)) الداخلة  (73000 اوسرد)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)327.

379I

PRESTACOMPTA

AUTO ECOLE DAMSIRA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

PRESTACOMPTA

الط بق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 370,  بيش وة

41000، بيش وة املغرب

AUTO ECOLE DAMSIRA  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة 

الط بق األول سوق السبت افاليسن 

ايمنت نوت - 41050 ايمنت نوت 

املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1379

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 بتنبر) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))ربيد موس وي)

500)حصة اجتم عية من رص7)500 

بوجمعة) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

وهيب بت ر خ)08)بتنبر)2020.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 05 بت ر خ) ( ب منت نوت) االبتدائية 

ركتوبر)2020)تحت رقم)301/2020.

380I

ادرامو

CEFIMEC
إعال4 متعدد القرارات

ادرامو

الشقة رقم1 اق مة ابن اسعيد 

العم رة G2 املنظر الجمي7 3 ، 

50000، مكن س املغرب

CEFIMEC »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 

1451مرج 4 2  - 50000 مكن س 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.47909

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)06)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم القرار االول:)الذي ينص)

الشركة) هدف  تقليص  م يلي:) على 

االستيراد) كشيرة  تج رة  بحدف 

والتصدير

قرار رقم القرار الت ني:)الذي ينص)

مرزوقي) السيدين  تعيي4  م يلي:) على 

اله دي) عشد  بوصح بي  و  اس مة 

كمسيرين للشركة مع  مع امض ئهم )

سواء)مشترك او منفرد

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

م يلي:)تعيي4 السيدين مرزوقي اس مة)

كمسيرين) اله دي  عشد  بوصح بي  و 

سواء) امض ئهم   مع  مع   للشركة 

مشترك او منفرد

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1416.

381I

MOUSSAOUI HAJJI

SOJIKAR TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

SOJIKAR TRAV  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

الكراير جم عة عرب صش ح غريس 

الجرف  - 52200 الجرف املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SOJIKAR TRAV

األبغ ل) (: غرض الشركة بإيج ز)

املختلفة رو الشن ء)

نق7 الشض ئع لحس ب الغير)

التشجير)))

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

غريس) صش ح  عرب  جم عة  الكراير 

الجرف))-)52200)الجرف املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

((: ( قدوري) الكر م  عشد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

قدوري) الكر م  عشد  السيد 

عرب) فزن   الكراير  قصر  عنوانه)ا))

صش ح غريس)52200)الجرف املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

قدوري) الكر م  عشد  السيد 

عرب) فزن   الكراير  قصر  عنوانه)ا))

صش ح غريس)52200)الجرف املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)327.

382I
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

LAS VEGAS GYM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

LAS VEGAS GYM بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 165 

تجزئة نصر هللا الط بق السفلي 

بربيد   - 26100 بربيد املغرب 

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LAS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.VEGAS GYM

ق عة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ملم رسة الر  ضة).

 165 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

السفلي) الط بق  هللا  نصر  تجزئة 

بربيد)))-)26100)بربيد املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 340 ( (: ( السيد حمزة بن حم 4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: ( حم 4) بن  ادم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: ( حم 4) بن  ركرم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد حمزة بن حم 4))عنوانه)ا))

ابن) ب رع  بوسجور  تجزئة  (22

الخطيب ف س))30050)ف س))املغرب)

عنوانه)ا)) ( السيد ادم بن حم 4)

زنقة التوت ب رع ابن الخطيب) (22

ف س))30050)ف س))املغرب).

السيد ركرم بن حم 4 عنوانه)ا))

ابن) ب رع  بوسجور  تجزئة  (22

الخطيب ف س)30050)ف س))املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة بن حم 4))عنوانه)ا))

ابن) ب رع  بوسجور  تجزئة  (22

الخطيب ف س))30050)ف س))املغرب)

عنوانه)ا)) ( السيد ادم بن حم 4)

زنقة التوت ب رع ابن الخطيب) (22

ف س))30050)ف س))املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)363.

383I

cafge

IL CAVALINO DA BRUNO
فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري)

)األشخ ص املعنو و4)

فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري

IL CAVALINO DA BRUNO

بمقت�سى))الجمع الع م االستثن ئي)

 IL CAVALINO DA BRUNO(لشركة

 293 (: ب) االجتم عي  مقره   الك ئن 

ب رع الزرقطوني حي راسي4))-)2000  

الدار الشيض ء)))املغرب))املؤرخ في)05 

م رس)2021)تقرر م يلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألص7) (

ب رع) (293 ( (: ب) الك ئن  التج ري 

الزرقطوني حي راسي4)-)20000)الدار)

املوقع من طرف) (، املغرب) ( الشيض ء)

 IL CAVALINO DA BRUNO بركة)

و) التج ري  لألص7  م لكة  بصفته   (:

بركة)TAFTNA)بصفته  مسيرة حرة.

384I

cafge

ARGAZ  NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

cafge

 Mustapha(el(maani، 234

20130، casablanca(maroc

ARGAZ  NEGOCE  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13 

احمد املزاطي الط بق االول رقم 8 

املع ر ف - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495393

 05 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. ARGAZ  NEGOCE

غرض الشركة بإيج ز):)بيع جميع)

املعدات واللوازم والتشغي7 اآللي

املعلوم ت) وتكنولوجي   للمك تب 

والتعليم

-.)تج رة)-)استيراد وتصدير.

عنوا4 املقر االجتم عي):)13)احمد)

املزاطي الط بق االول رقم)8)املع ر ف)

- 20000)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد مسعود بنشيخ عنوانه)ا))
رقم) (1 زنقة) ادريس  موالي  تجزئة 
الشيض ء)) الدار  (2000 ( ك ليفورني) (9

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مسعود بنشيخ عنوانه)ا))
 9 رقم) (1 تجزئة موالي ادريس زنقة)
الشيض ء)) الدار  (20000 ( ك ليفورني)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770987.

385I

socogese

»FUTUR VOYAGES«
إعال4 متعدد القرارات

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

»FUTUR VOYAGES« »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: زاو ة زنقة 
الحسن بن ث بث وابن عزوز ملعب 

الخي7 - 30000 ف س املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.26759

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)22)دجنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) م ل  ررس  ز  دة  م يلي:)
ليرتفع) درهم  (580.000.00 بمشلغ)
إلى) درهم  (550.000.00 من)
وذلك بخلق) (، درهم) (1.130.000.00
5800)حصة جديدة بقيمة))100.00 
خالل) من  وذلك  (، منه ) لك7  درهم 

إدم ج الحس ب ت الج ر ة للشرك ء
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
بمشلغ) الشركة  م ل  ررس  تخفيض 
إلطف ء) وذلك  درهم  (580.000.00

الخس ئر املتراكمة.
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وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)xxxxxx:)الذي ينص على)
xxxxxxxxx(:م يلي

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2021/1244.

386I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

EIREMOR CONFECTION
إعال4 متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاو ة ب رع ربي جر ر الطبري 

وزنقة عشد الرحم 4 ن صر، إق مة 
املنصور، الط بق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
EIREMOR CONFECTION »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: املنطقة 
الحرة للتصدير بطنجة، القطعة 5، 

الجزء 3 - - طنجة املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.15407

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)05)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
صالحي ت) بعض  تفو ض  م يلي:)
الوحيد) املسير  طرف  من  التسيير 
السيد فيكتور ب تر ك ب كلي لص لح)
إيرلندي) جو4،) دار 7  هنري  السيد 
طر ق) بطنجة،) والس كن  الجنسية،)
بقشول) ق م  بدوره  والذي  رهراه،)
صالحية) تمتد  إليه.) املفوضة  امله م 
ق بلة) بهرا  (36 ملدة) التفو ض  هذا 

للتجديد بصفة تلق ئية.)
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على م يلي:)

ال يوجد تغيير في ري بند

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240446.

387I

ADVOLIS

BIJOUX IMMOBILIERE
إعال4 متعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

BIJOUX IMMOBILIERE »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: زاو ة 

ب رع موالي الحسن وب رع الجيش 

امللكي، الط بق الرابع عم رة بعوي - 

60000 وجدة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.19427

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)08)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

وهب السيد بعوي عشد النبي) م يلي:)

مجموع) من  حصة  ((225.000(

بركة) في  يملكه   التي  الحصص 

لص لح) ((BIJOUX IMMOBILIERE(

السيد بعوي عشد الرحيم)

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

الع م) الجمع  رعض ء) اتفق  م يلي:)

على مغ درة السيد بعوي عشد النبي)

منصشه) من  واستق لته  للشركة 
كمسير للشركة وتعيي4 السيد بعوي)

عشد الرحيم))و ميدار جم ل كمسيرين)

غير) ملدة  وذالك  الشركة  ( مش ركي4)

محدودة

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

الع م) الجمع  رعض ء) اتفق  م يلي:)
الق نو4) تحيي4  على  وب الجم ع 

االس �سي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

الذي) بند رقم الق نو4 االس �سي:)
الق نو4) تحيي4  م يلي:) على  ينص 

االس �سي
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (15 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)899.
388I

GENERAL INDUSTRIAL MINERALS SARLAU

 GENERAL INDUSTRIAL
MINERALS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 GENERAL INDUSTRIAL
MINERALS SARLAU

األزهر 2 مجموعة 20 العم رة رقم 
132 بقة رقم 05 الط بق األول 
الدار الشيض ء ، 20300، الدار 

الشيض ء املغرب
 GENERAL INDUSTRIAL

MINERALS  بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي األزهر 2 
مجموعة 20 العم رة رقم 132 بقة 
رقم 05 الط بق األول  - 20300 الدار 

الشيض ء املغرب 
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 GENERAL INDUSTRIAL  :

. MINERALS
التج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
املع د4) في  التكنولوجية  املس ندة  و 

الصن عية).

 2 األزهر) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

132)بقة) العم رة رقم) (20 مجموعة)

رقم)05)الط بق األول))-)20300)الدار)

الشيض ء)املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( عر ب) محمد  السيد 

 3 بقة) ( (2 زنقة سقراط ط بق) ( (93

الشيض ء)) الدار  (20370 ( املع ر ف)

املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( عر ب) محمد  السيد 

 3 بقة) (2 ط بق) سقراط  زنقة  (93

الشيض ء)) الدار  (20370 ( املع ر ف)

املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

389I

 SOCIETE GLOBAL LOGISTIQUE DU NORD

SARL AU

SOLSTICE PROMO

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 SOCIETE SOLSTICE PROMO

SARL

إق مة العز ز ة ب رع اململكة العربية 

السعودية الط بق الث لث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب

SOLSTICE PROMO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

العز ز ة ب رع اململكة العربية 

السعودية الط بق الث لث رقم 20  - 

90000 طنجة املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOLSTICE PROMO
-عملي ت) (: غرض الشركة بإيج ز)

التطو ر والتقسيم العق ري.
النش ط الزراعي)،)تربية.

رعم ل متنوعة..
إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
العربية) اململكة  ب رع  العز ز ة 
 -   20 السعودية الط بق الث لث رقم)

90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
40)حصة) ( السيد نبي7 القش قبي):)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
السيد زكر  ء)الفراين):))60)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) القش قبي  نبي7  السيد 
ب رع موالي عشدالرحم 4) (36 عم رة)
 14000   2 نور) اق مة  (21 بقة)

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)) الفراين  زكر  ء) السيد 
ديوا4) اق مة  سجلم سة  زنقة  (13
طنجة) (90000   39 رقم) (5 الط بق)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نمر  بهيجة  السيدة 
اق مة) عشدالش ر  ابن  ح فظ  ب رع 
ب) (28 رقم) (127 انزرا4) االندلس 

طنجة))90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) القش قبي  نبي7  السيد 

ب رع موالي عشدالرحم 4) (36 عم رة)

بقة)21 14000)القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2557.

390I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

INBYA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاو ة ب رع ربي جر ر الطبري 

وزنقة عشد الرحم 4 ن صر، إق مة 

املنصور، الط بق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب

INBYA بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة، الجزء 9، 

القطعة 2، الط بق الث ني، املكتب 
رقم 8 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.INBYA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

صن عة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املالبس) وإكسسوارات  مستلزم ت 

والطش عة الرقمية..

املنطقة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

(،9 الجزء) بطنجة،) للتصدير  الحرة 

املكتب) الث ني،) الط بق  (،2 القطعة)

رقم)8 - 90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: سور ن) فيكتور  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد فيكتور سور ن عنوانه)ا))

طنجة)) (90000 لوتينورد) إق مة 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيكتور سور ن عنوانه)ا))

طنجة)) (90000 لوتينورد) إق مة 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240394.

391I

BRIGHTEN CONSULTIN

PIUMA

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

BRIGHTEN CONSULTIN

إق مة رقم 99 بيير ب رنت الط بق 05 

رقم 10 ، 20000، الدار االشيض ء 

املغرب ، 20000، الدار الشيض ء 

املغرب

PIUMA  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 32 ب رع 

سيشو غوتييه ، الدار الشيض ء الدار 

الشيض ء 20000 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

491821

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. PIUMA

غرض الشركة بإيج ز):)-)تسو ق،)

املنتج ت) جميع  ،توزيع  ،بيع) براء)

الغذائية

-)تج رة)،)استيراد و تصدير جميع)

املنتج ت الغذائية الع مة

(، استيراد) (، بيع) (، ،)براء) تج رة) (-

رو) املعدات  و  تصدير وتوزيع اآلالت 

الخدم ت)؛

الجملة) وبشه  ب لجملة  تج رة  (-

وفي) اإلنترنت  على  ب لتقسيط  رو 

معدات) ( (، مت جر املنتج ت الغذائية)

و) املعلوم تية  األجهزة  مستلزم ت  و 

اإللكترونية

-)إنش ء)وتشغي7 جميع الوك الت)،)

الفروع)،)املستودع ت التج ر ة

التمثي7 التج ري ألي رخصة رو) (-

رو) املغرب  في  ُصنعت  تج ر ة  عالمة 

في الخ رج)،)واكتس ب ري امتي ز مهم )

ك 4 موضوعه).

32)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

الدار) الدار الشيض ء) (، سيشو غوتييه)

الشيض ء) الدار  (20000 الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ق صري) هش م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ق صري  هش م  السيد 
سش يس) زنقة  كوميز  ممر  (50 رقم)
20000)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ق صري  هش م  السيد 
سش يس) زنقة  كوميز  ممر  (50 رقم)
20000)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

392I

 SOCIETE GLOBAL LOGISTIQUE DU NORD

SARL AU

PRIMEVENTS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SOCIETE PRIMEVENTS SARL
إق مة العز ز ة ب رع اململكة العربية 
السعودية الط بق الث لث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب
PRIMEVENTS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 
العز ز ة ب رع اململكة العربية 

السعودية الط بق الث لث رقم 20 - - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PRIMEVENTS

تنظيم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
،وك لة) والع ئلية) املهنية  االنشطة 

دع ية واتص الت
إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
العربية) اململكة  ب رع  العز ز ة 
السعودية الط بق الث لث رقم)20 - - 

90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد سعيد جشوري):))50)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
حصة) (50 ( (: السيد سعيد هنور)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) جشوري  سعيد  السيد 
البرانص تجزئة الغرفة زنقة عم ر ولد)
ركيك رقم)14 90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) هنور  سعيد  السيد 
الشهيد) زنقة  الر  ض  (01 البرانص)
 90000   26 رقم) الحشيب  محمد 

طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جشوري  سعيد  السيد 
البرانص تجزئة الغرفة زنقة عم ر ولد)

ركيك رقم))90000)طنجة املغرب
السيد سعيد هنور عنوانه)ا)))01 
الر  ض زنقة الشهيد محمد الحشيب)

رقم)26  90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2554.
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 SOCIETE GLOBAL LOGISTIQUE DU NORD

SARL AU

 NEW SOLUTION
LOGISTIQUE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

 SOCIETE NEW SOLUTION
LOGISTIQUE SARL

إق مة العز ز ة ب رع اململكة العربية 
السعودية الط بق الث لث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب
 NEW SOLUTION LOGISTIQUE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 
العز ز ة ب رع اململكة العربية 

السعودية الط بق الث لث رقم 20  - 
90000  طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 NEW (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.SOLUTION LOGISTIQUE
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.
املراسلة.

إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
العربية) اململكة  ب رع  العز ز ة 
 -   20 السعودية الط بق الث لث رقم)

90000))طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 50 ( (: محمد) االطرا�سي  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
السيد عموري مو�سى):))50)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد االطرا�سي محمد عنوانه)ا))
 1 ط بق) (2 3)سكينة) اق مة الزموري)

رقم)36  90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) مو�سى  عموري  السيد 
الغرف 4 ب ب االندلس مجموعة)16)ع)
6)ط)3)رقم)8 90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد االطرا�سي محمد عنوانه)ا))
 1 ط بق) (2 3)سكينة) اق مة الزموري)

رقم)36  90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2556.

394I

BERLUX

BERLUX
إعال4 متعدد القرارات

BERLUX
املنطقة الصن عية اجزن ية، القطعة 
رقم 175، ص.ب 13267 ، 90000، 

طنجة املغرب
BERLUX »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: املنطقة 
الصن عية اجزن ية، القطعة رقم 
175، ص.ب 13267 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.38999

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)04)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
للشركة) االجتم عية  التسمية  تغيير 
من)»BERLUX«)إلى التسمية الجديدة)

.»IBERSON«
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تجديد ثقة تسيير الشركة في) م يلي:)
الس دة انس ايبرك نن،)محمد ايبرك نن)
ومحفوض ادري�سي،)بصفتهم مسيرين)
 IBERSON« لشركة) برك ء) غير 
SARL-AU«،)وذلك ملدة غير محدودة.)
مع مالته ) جميع  في  الشركة  تلزم 

بتوفيع رحد املسيرين.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
م يلي:)تحيي4 وإع دة صي غة الق نو4)
مجموع) ليشم7  للشركة  األس �سي 

التغييرات الجديدة.
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وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:0 رقم) بند 
تحيي4 وإع دة صي غة النظ م) م يلي:)

األس �سي ب لك م7
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240445.
395I

segex

TAPA LOCAS FES CITY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

TAPA LOCAS FES CITY بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األول رقم28 ب رع س 4 لويس 

طر ق عي4 بقف ف س - 30000 
ف س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TAPA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.LOCAS FES CITY
غرض الشركة بإيج ز):)مطعم.

الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
األول رقم28)ب رع س 4 لويس طر ق)
ف س) (30000 (- ف س) بقف  عي4 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

التدالوي) لشيب  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

التدالوي) لشيب  محمد  السيد 
الدين) زنقة جم ل  (2 رقم) عنوانه)ا))

 30000 14)م ج ف س) األفغ ني بقة)

ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التدالوي) لشيب  محمد  السيد 
الدين) زنقة جم ل  (2 رقم) عنوانه)ا))

 30000 14)م ج ف س) األفغ ني بقة)

ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1223.

396I

ديوا4 الخبرة

C&C HORIZON
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ديوا4 الخبرة

مكتب 45 ، الط بق الث لث ، إق مة 

ك ميلي  ، زاو ة ب رع محمد ديوري 

ومحمد عشده القنيطرة ، 14000، 

القنيطرة املغرب

C&C(HORIZON بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مكتب  

رقم  45 الط بق  الث لث  إق مة  

ك ميلي   تق طع  ب رع  محمد  

الديوري  ومحمد  عشدو القنيطرة 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 C&C (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HORIZON

توزيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املنتج ت الغذائية

وسيط املشيع ت)

مكتب)) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
إق مة)) ( الث لث) ( الط بق) (45 ( رقم)

ك ميلي ))تق طع))ب رع))محمد))الديوري))

القنيطرة) القنيطرة  عشدو  ( ومحمد)

14000)القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ملشطر  ربيد  السيد 

تجزئة الشرف)2ج)39)عم رة)3)بقة)

 20000 الشيض ء) الدار  األلفة  (20

الدار الشيض ء))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ملشطر  ربيد  السيد 

تجزئة الشرف)2ج)39)عم رة)3)بقة)

 20000 الشيض ء) الدار  األلفة  (20

الدار الشيض ء))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)1994.

397I

CANOCAF SARL

MY INNOVATION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CANOCAF SARL
ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC
MY INNOVATION  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي جن 4 

1-76 بتجزئة العمرا4 العروي  -  
62550 الن ظور  املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
21703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MY (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. INNOVATION
1/تج رة) (: بإيج ز) غرض الشركة 
املعلوم تية) و  الكهرب ئية  األدوات  في 

2/االستيراد و التصدير.
جن 4) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
((- ( العروي) العمرا4  بتجزئة  (1-76

62550)الن ظور))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( قجيع) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) ( قجيع) محمد  السيد 
حي القدس العروي)))62550)العروي))

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( قجيع) محمد  السيد 
حي القدس العروي)))62550)العروي))

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)01)م رس)

2021)تحت رقم)471.
398I

HELP ENTREPRISE

Tasnim  construction
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
Tasnim  construction بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 

بور د الط بق الث ني رقم 4 الصخور 
السوداء الدار الشيض ء 20290 الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

480059
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
  Tasnim(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.construction
مق ول) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.
زنقة) (23 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
4)الصخور) بور د الط بق الث ني رقم)
السوداء)الدار الشيض ء)20290)الدار)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

500)حصة) ( (: السيد ك رتي نجيب)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد ابن ابراهيم هش م)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) نجيب  ك رتي  السيد 
دار) (168 اق مة حدائق املحيط رقم)
الدار) (27223 بوعزة اقليم النواصر)

الشيض ء)املغرب.
هش م) ابراهيم  ابن  السيد 
رسور) كولف  ك ليفورني   عنوانه)ا))
فيال)106)املدينة الخضراء)بوسكورة)
الشيض ء) الدار  (27182 ( النزاصر)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نجيب  ك رتي  السيد 
دار) (168 اق مة حدائق املحيط رقم)
الدار) (27223 بوعزة اقليم النواصر)

الشيض ء)املغرب
هش م) ابراهيم  ابن  السيد 
رسور) كولف  ك ليفورني   عنوانه)ا))
فيال)106)املدينة الخضراء)بوسكورة)
الشيض ء) الدار  (27182 ( النزاصر)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

نونبر)2020)تحت رقم)754250.

399I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

ATLAS BARITE اطلس باريت
بركة املس همة

استمرار نش ط الشركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC
  ATLAS BARITE اطلس ب ر ت

»بركة املس همة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: عم رة 

270 الط بق الث لث الشقة 14 

ابواب 40000 مراكش املغرب.

»استمرار نش ط الشركة«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.53353

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

تقرر م ) (2020 يوليوز) (24 املؤرخ في)

يلي:

رغم) الشركة  ح7  بعدم  قرار  (.1

الخس ئر املسجلة.

الشركة) ررسم ل  تخفيض  (.2

بمشلغ يس وي)1)درهم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

دجنبر) (01 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2020)تحت رقم)8550.

400I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ELOGIE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ELOGIE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : تجزئة 

الكرم رقم 3/261 طر ق اسفي 

العزوز ة  - 40000 مراكش املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.89407

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2020 نونبر) (20 املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  بركة  (ELOGIE

 10.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

تجزئة الكرم رقم)261/3)طر ق اسفي)

مراكش املغرب) (40000 (- ( العزوز ة)

نتيجة لح7 الشركة.

و عي4:
كوست ف)) جيرت  السيد)ة))
جوز ف ف 4 دو4 ابيي7 و عنوانه)ا))
بلجيك ) ر نجنهوف  (9240 زولو)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
تجزئة) وفي  (2020 نونبر) (20 بت ر خ)
اسفي) طر ق  (261/3 رقم) الكرم 

العزوز ة))-).)مراكش املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (13 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2021)تحت رقم)119438.
401I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

KLARABELLE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KLARABELLE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة فرح 
ك مب منج 4 الشقة رقم 2 الط بق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
110897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KLARABELLE
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تطو ر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
واملش ريع) الفع لي ت  تنظيم  ( طرق)

الكبرى.
اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 2 رقم) الشقة  منج 4  ك مب  فرح 
 40000 (- جليز) االر�سي  الط بق 

مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
((: السيدة روبلي4 بالندين ك رلوت)
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
ك رلوت) بالندين  روبلي4  السيدة 
60)طر ق ب بودي الشقة) عنوانه)ا))

رقم)8 79000)نيورت فرنس .
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ك رلوت) بالندين  روبلي4  السيدة 
60)طر ق ب بودي الشقة) عنوانه)ا))

رقم)8 79000)نيورت فرنس 
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (02 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120145.

402I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

ار ض وسماء كانتيسونس
 ARD WA SAMAA
QUINTESSENCE
إعال4 متعدد القرارات

CABINET(RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 ARDار ض وسم ء ك نتيسونس

  WA SAMAA QUINTESSENCE
»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: امزو 
التحت ني سيدي غي ت  الحوز 

40066 مراكش املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.98065

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)08)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

 Michel( Jean ( السيد) تعيي4  م يلي:)

MENGHETTI)كمسير جديد للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

 Michel( Jean(MENGHETTI السيد)

توقيعه الفردي الوحيد) (، لديه حق)

إللزام الشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

املشتركة) اإلدارة  تظ7 والي ت  م يلي:)

 Jacques( Michel( André للسيد)

 NELSON والسيد) ( (DEVARENCE

De Je sus Sousa)دو4 تغيير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (26 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2021)تحت رقم)119898.

403I

s1 consulting

شركة برومو جوب مولتي 
سيرفيس

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

بركة برومو جوب مولتي سيرفيس 

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

 imm n وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 8 vn(SEFROU 31000 SEFROU

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3211

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)31 
دجنبر)2020)تم إعداد الق نو4)
األس �سي لشركة ذات مسؤولية))
محدودة ذات الشر ك الوحيد)

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

برومو جوب مولتي سيرفيس.
النق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

لحس ب اآلخر ن.
 imm n (: عنوا4 املقر االجتم عي)
 8 vn SEFROU 31000 SEFROU

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: محمد) ادرب ز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)))) محمد  ادرب ز  السيد 
كندر) إموزار  السلط 4  عي4  زنقة 

بصفرو)SEFROU 31000)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)))) محمد  ادرب ز  السيد 
كندر) إموزار  السلط 4  عي4  زنقة 

بصفرو)SEFROU 31000)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (01 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)154/2021.
404I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DERB
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DERB بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي 37 درب 
راو ة ب ب دك لة  - 40000 مراكش 

املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.46933

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2020 02)دجنبر) املؤرخ في)
نش ط الشركة من)»تقديم الخدم ت

وسيط عق ري
»)إلى)»خدم ت تنظيم امللتقي ت

استغالل سن ك«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (04 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120221.
405I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

HAPPYFEW EVENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HAPPYFEW EVENT بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : اق مة 
وردة س عم رة ابو حنيفة الشقة 
رقم 37 - 40000 مراكش املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.52623
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تقرر ح7) 01)فبراير) املؤرخ في)
ذات) بركة  (HAPPYFEW EVENT
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)
الوحيد مشلغ ررسم له )10.000)درهم)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة وردة)
 37 س عم رة ابو حنيفة الشقة رقم)
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- 40000)مراكش املغرب نتيجة لح7)

الشركة.

و عي4:

و) بالنتي4  ( ن دين) السيد)ة))

عم رة) س  وردة  اق مة  عنوانه)ا))

 40000  37 رقم) الشقة  حنيفة  ابو 

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

اق مة) وفي  (2021 فبراير) (01 بت ر خ)

وردة س عم رة ابو حنيفة الشقة رقم)

37 - 40000)مراكش املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120860.

406I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RIAD BERBERE
فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري)

)األشخ ص املعنو و4)

فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري

RIAD BERBERE

بمقت�سى))الجمع الع م االستثن ئي)

 Mr WILBAUX QUENTIN لشركة)

الك ئن) (MARIE ANDRE GEORGE

سيدي) درب  (: ب) االجتم عي  مقره  

  23 احمد بن صر ق عة بن هيض رقم)

)املغرب املؤرخ في) - 40030))مراكش)

22)دجنبر)2020)تقرر م يلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألص7) (

سيدي) درب  (: ب) الك ئن  التج ري 

رقم) بن هيض  ق عة  بن صر  احمد 

املغرب) مراكش  (40030  -  23

 Mr بركة) طرف  من  املوقع  (،

 WILBAUX QUENTIN MARIE

بصفته ) (: (ANDRE GEORGE

 ID و بركة) التج ري  لألص7  م لكة 

مسيرة) بصفته   (MANAGEMENT

حرة.

407I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ATLAS PRESTIGE CONSEIL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة
STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ATLAS PRESTIGE CONSEIL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي فيال رقم 3 
اطلس النخي7  - . مراكش املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.76523

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)12)ين ير)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
(. (- ( اطلس النخي7) (3 »فيال رقم) من)
مراكش املغرب«)إلى)»كولف املكيس)
 .  -  2 النخي7 تجزئة املكيس) (2-244

مراكش))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120861.
408I

afaqconseil

ROSA ICE
فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري)

)األشخ ص املعنو و4)
فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري

ROSA ICE
بمقت�سى))الجمع الع م االستثن ئي)
مقره ) الك ئن  ايس  روزا  لشركة 
 2 الحمراء) تجزئة  (: ب) االجتم عي 
املح7)30)و31)ب رع عالل الف �سي))-)
40000))مراكش))املغرب املؤرخ في)31 

دجنبر)2020)تقرر م يلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألص7) (
تجزئة الحمراء) (: التج ري الك ئن ب)
2)املح7)30)و31)ب رع عالل الف �سي)
املوقع) (، املغرب) مراكش  (40000  -
بصفته ) (: من طرف بركة روزا ايس)
بركة) و  التج ري  لألص7  م لكة 

ايدر ك جستيو4 بصفته  مسيرة حرة.

409I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ALAAMOUNA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALAAMOUNA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : كم 
7 طر ق امزميز جم عة بوسكري 

تسلط نت - . مراكش املغرب.
قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
.51835

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2020 دجنبر) (28 في) املؤرخ 
ذات) بركة  (ALAAMOUNA ح7)
ررسم له ) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000
اإلجتم عي كم)7)طر ق امزميز جم عة)
بوسكري تسلط نت)-).)مراكش املغرب)

نتيجة لح7 الشركة.
و عي4:

و) بوركو4  ( ( صوفي) السيد)ة))
عنوانه)ا))كم)7)طر ق امزميز جم عة)
بوسكري تسلط نت).)مراكش املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
كم) وفي  (2020 دجنبر) (28 بت ر خ)
بوسكري) جم عة  امزميز  طر ق  (7

تسلط نت)-).)مراكش املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120467.
410I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 SAFE PROTECTION &«
 SURVEILLANCE GROUP«

S.P.S.G
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 SAFE(PROTECTION &«

 SURVEILLANCE(GROUP«
S.P.S.G بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  االجتم عي ب رع االمير 

موالي عشدهللا ,«احالم ب«عم رة 
رقم ب الط بق االول رقم 05 

مراكش. - 40000 مراكش املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.110327

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تغيير) (2021 فبراير) (09 املؤرخ في)
بك7) »-املراقشة  من) الشركة  نش ط 

الوس ئ7 املرخصة ق نوني .
-حراسة االم كن الع مة والخ صة)

للممتلك ت املنقولة والغير املنقولة.
االم كن) في  االشخ ص  -ت مي4 
بك7) »-املراقشة  إلى) (». والشن ي ت)

الوس ئ7 املرخصة ق نوني .
-حراسة االم كن الع مة والخ صة)

للممتلك ت املنقولة والغير املنقولة.
االم كن) في  االشخ ص  -حم ية 

والشن ي ت الس لفة الدكر.«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121097.

411I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

KECH CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC
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KECH CONSULTING بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 62 درب 
الحم م حي املواسي4 - . مراكش 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.62549

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)16)ين ير)2020)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
(. (- املواسي4) حي  الحم م  درب  (62«
»الحي الصن عي) إلى) مراكش املغرب«)
مراكش)) (. (- ( (4 املكتب رقم) (484 رقم)

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (10 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120462.
412I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

FOCH REAL ESTATE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FOCH REAL ESTATE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي رقم 484 املكتب رقم 3  
مراكش - . مراكش املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.90599
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)09)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
املكتب) (484 رقم) الصن عي  »الحي 
مراكش املغرب«) (. (- مراكش) ( (3 رقم)
طر ق) الصن عي  الحي  (208« إلى)
TH14))-).)مراكش)) اسفي مكتب رقم)

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121442.

413I

A&O

MAKTHREE KECH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

A&O

 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

20250، الدار الشيض ء املغرب

MAKTHREE KECH بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

محمد العرو�سي مكتب رقم 12 

الط بق 3 - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.409797

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 ين ير) (20 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

MAKTHREE KECH))مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000

العرو�سي) محمد  زنقة  اإلجتم عي 

 20000  -  3 الط بق) (12 مكتب رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  الشيض ء) الدار 

توقف النش ط.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 12 رقم) مكتب  العرو�سي  محمد 

الشيض ء) الدار  (20000  -  3 الط بق)

املغرب.)

و عي4:

و) هدني  ( ( ادريس) السيد)ة))
عنوانه)ا))ح م))ش بلوك)37)رقم)12  

)ة)) 40000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و مح7 تشليغ العقود والوث ئق)

املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)767588.

414I

FISCALITY CONSULTING CENTER

»MEIN TRANSIT «
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

» MEIN TRANSIT«  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : بقة 
رقم 23 عم رة م ابواب كليز - 40000 

مراكش املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.104991

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر ح7) 03)فبراير) املؤرخ في)

ذات) بركة  ( (»MEIN TRANSIT («

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد مشلغ ررسم له )10.000)درهم)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة رقم)

 40000 (- كليز) ابواب  م  عم رة  (23

لصعوب ت) نتيجة  املغرب  مراكش 

م لية.

و عي4:

اك س) ( كم ل) محمد  السيد)ة))

 37 ب رع) هيشتشيمر  عنوانه)ا)) و 

امل ني ) امل ني   امل ني   ( 55131مينز) ا)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)03)فبراير)2021)وفي بقة رقم)

 40000 (- كليز) ابواب  م  عم رة  (23

مراكش املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121309.

415I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BEANTI EXPLOITATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BEANTI EXPLOITATION بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة فرح 

ك مب منج 4 الشقة رقم 2 الط بق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.99539

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)17)يوليوز)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الشقة) منج 4  ك مب  فرح  »اق مة 

رقم)2)الط بق االر�سي جليز)-)40000 

مراكش املغرب«)إلى)»62)درب الحم م)

حي املواسي4)-).)مراكش))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121446.

416I

HORICOM

INNOVATION INGENIERIE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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 INNOVATION INGENIERIE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي لرقم 

5 زنقة رسفي بقة رقم 11 اق مة 

ع يدة - 50000 مكن س املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.30065

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)19)بتنبر)2020)تم))تحو 7))

للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
زنقة رسفي بقة رقم) (5 »لرقم) من)

مكن س) (50000 (- ع يدة) اق مة  (11

محمد) ب رع  (14« إلى) املغرب«)

الخ مس)-)50000)مكن س))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1137.

417I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

KECH CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KECH CONSULTING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي رقم 484 املكتب رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.62549

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (27 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))فليب))ب ليندار)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (7.977

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (33.830

ستيف ني بنتيير بت ر خ)27)ين ير)2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120470.

418I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BEANTI EXPLOITATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BEANTI EXPLOITATION بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي 62 درب 
الحم م حي املواسي4 - . مراكش 

املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.99539

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تغيير) (2021 ين ير) (19 في) املؤرخ 
الغرف) »كراء) من) الشركة  نش ط 
والشقق ت مجهزة«)إلى)»كراء)مؤسسة)

تج ر ة«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121446.

419I

afaqconseil

GEO-PLANETE CONSEIL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GEO-PLANETE CONSEIL بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي سيدي 

يوسف 3 رقم 4 الشقة رقم 2 )402) 

املصلى - 40000 مراكش املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.49297

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)11)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الشقة) (4 رقم) (3 يوسف) »سيدي 

 40000 (- املصلى) ((402(  2 رقم)

إلى)»تجزئة الحمراء) مراكش املغرب«)

زنقة عشد الكر م) (22 القيروا4) (217

(- ( الشيض ء) الدار  طر ق  الخط بي 

40000)مراكش))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121543.

420I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

S.M FOR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

S.M FOR  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 30 

تجزئة الديغو�سي سيدي سعيد  - 

50000 مكن س املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

. 45959

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 ين ير) (21 املؤرخ في)

 S.M(بركة ذات املسؤولية املحدودة

10.000)درهم) )مشلغ ررسم له ) ( (FOR

 30 رقم) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 

تجزئة الديغو�سي)

مكن س) (50000 (- ( سيدي سعيد)

املغرب نتيجة ل):)عدم وجود مداخي7)

املص ر ف) مجم7  لتغطية  ك فية 

الخ صة ب لشركة)..

 30 و حدد مقر التصفية ب رقم)

(- سعيد) سيدي  الديغو�سي  تجزئة 

50000)مكن س املغرب.)

و عي4:

و) بغداد  صهيب  السيد)ة))
تجزئة الديغو�سي) (30 رقم) عنوانه)ا))

سيدي سعيد)50000)مكن س املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)
سيدي) الديغو�سي  تجزئة  (30 رقم) (:

سعيد مكن س

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)81.

421I

HORICOM

INNOVATION INGENIERIE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

  INNOVATION INGENIERIE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 5 
زنقة رسفي بقة 11 اق مة ع يدة - 

50000 مكن س املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.30065

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 م رس) (08 املؤرخ في)
لخزر) مسير جديد للشركة السيد)ة))

مصطفى) ارز قي  الرحم 4  عشد 

كمسير آخر



7315 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

تشع  إلق لة مسير.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (04 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1137.

422I

ائتم نية ميسيو4 كونس ي

BALMI EQUIPEMENTS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة بر ك

ائتم نية ميسيو4 كونس ي
49، زنقة لوريي روز، عي4 السشع ، 

20590، الدار الشيض ء املغرب
BALMI EQUIPEMENTS  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الحمد ، تجزئة3، حي الصن غي، 
سيدي مومن - 20250 الشيض ء 

املغرب.
وف ة بر ك

رقم التقييد في السج7 التج ري -.
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)16)دجنبر)2020)تم اإلعالم)
غنيم و توزيع) بوف ة الشر ك زكر  ء)
لرسم) (

ً
تشع  الورثة  على  حصصه 

 2020 يوليوز) (17 في) املؤرخ  اإلراثة 
ب لشك7 األتي):

 6.000 ( (، ( غنيم) علي  السيد)ة))
حصة).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)764939.

423I

BOUGHROUM CARS

BOUGHROUM CARS
إعال4 متعدد القرارات

BOUGHROUM CARS
زنقة رجدير رقم 45 ، 32000، 

الحسيمة املغرب
BOUGHROUM CARS »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع عشد 
الكر م الخط بي رقم 16 - 32000 

الحسيمة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.2447

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)15)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

من) للشركة  االجتم عي  املقر  تحو 7 

ب رع عشدالكر م الخط بي رقم)16)الى)

زنقة رجدير رقم)45)الحسيمة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:))))

بيع حصة األسهم التي ك 4 يمتلكه )

)حصة) (50( (: رمقرا4 حسن) السيد 

إلى) درهم  (100 فئة) من  إجتم عية 

السيدة بوغروم لشنى و اعتم د ذوي)

املص دقة) و  جدد  كشرك ء) الحقوق 

على قسمة جديدة لررسم ل الشركة))))

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

املص دقة على نسخة محينة) ( م يلي:)

من الق نو4 األس �سي للشركة مع ك7)

التغييرات

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

(: للشركة) الجديد  االجتم عي  املقر 

زنقة رجديررقم)45)الحسيمة

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

ررسم ل الشركة ينقسم على الشك7)

 50 السيد بوغروم مصطفى) (: الت لي)

حصة اجتم عية و السيدة بوغروم)

لشنى)50)حصة اجتم عية

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

:)السيد) املس همة امل لية لك7 بر ك)

و) درهم  (5000 مصطفى) بوغروم 

السيدة بوغروم لشنى)5000)درهم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ر خ) ( ب لحسيمة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81.

424I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ANTIBE EXPLOITATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر)

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ANTIBE EXPLOITATION »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 62 درب 

الحم م حي املواسي4 - . مراكش 

املغرب.

»إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.99541

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)19)ين ير)2021)تقرر إض فة)

بع ر تج ري للشركة وهو:

RIAD MAGELLAN

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121445.

425I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SAFE-SYNDIC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

SAFE-SYNDIC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

االمير موالي عشدهللا, »احالم ب« 

عم رة رقم ب,الط بق االول رقم 05 

مراكش. - 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
111879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
SAFE- (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.SYNDIC
ادارة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

امللكي ت املشتركة..
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب«) »احالم  عشدهللا,) موالي  االمير 
 05 عم رة رقم ب,الط بق االول رقم)

مراكش.)-)40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: مكوار) محسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ضر شة) ايم 4  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) مكوار  محسن  السيد 
اق مة الفياللي زنقة ام الشني4 الط بق)
الرابع بقة)14)جليز)40000)مراكش)

املغرب.
عنوانه)ا)) ضر شة  ايم 4  السيدة 
عشد) ب رع  (26 رقم) ر  ( نوال) اق مة 
 40000 جليز) الخط بي  الكر م 

مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مكوار  محسن  السيد 
اق مة الفياللي زنقة ام الشني4 الط بق)
الرابع بقة)14)جليز)40000)مراكش)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (01 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121128.
426I



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7316

CORPORATE AUDIT GROUP

J MANAGEMENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ب رع عشد املومن، الط بق 
الخ مس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
J MANAGEMENT  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 67، ب رع 
عز ز بالل، الط بق الث ني، رقم 3، 
املع ر ف   - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (26
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 J (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. MANAGEMENT
غرض الشركة بإيج ز):)-)

استش رات ودراس ت لف ئدة برك ت)
مغربية رو رجنبية

في) والتنسيق  الوس طة  (-
األعم ل

عنوا4 املقر االجتم عي):)67،)ب رع)
(،3 رقم) الث ني،) الط بق  بالل،) عز ز 
الدار الشيض ء) (20000 (- ( ( املع ر ف)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( ح رتي) جعفر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( ح رتي) جعفر  السيد 
عزوز) روالد  (3 فيال) (3 امو) إق مة 
الشيض ء) الدار  (20000 النواصر)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ح رتي) جعفر  السيد 
عزوز) روالد  (3 فيال) (3 امو) إق مة 
الشيض ء) الدار  (20000 النواصر)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768996.

427I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

EWS SMART STATION- AT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 EWS(SMART(STATION- AT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة فرح 
ك مب منج 4 الشقة رقم 2 الط بق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112051

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EWS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SMART STATION- AT

تقديم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
خدم ت استش ر ة

التج رة في العق ر.
اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 2 رقم) الشقة  منج 4  ك مب  فرح 
 40000 (- جليز) االر�سي  الط بق 

مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 50 ( (: كلود) ج 4  اليب  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: السيدة دهومو4 سلط نة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد))اليب ج 4 كلود عنوانه)ا))
بقة) (30 مشنى) (، كوراي7) مدخ7 
سيتي) جولف  األول  الط بق  (4 رقم)

بريستيجي ))40000)مراكش املغرب.
سلط نة) دهومو4  السيدة 
 30 مشنى) (، مدخ7 كوراي7) عنوانه)ا))
جولف) األول  الط بق  (4 رقم) بقة 
مراكش) (4000 ( بريستيجي ) سيتي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))اليب ج 4 كلود عنوانه)ا))
بقة) (30 مشنى) (، كوراي7) مدخ7 
سيتي) جولف  األول  الط بق  (4 رقم)

بريستيجي ))4000)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (04 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121303.

428I

LAARIF FAMILLY

LAARIF FAMILLY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

LAARIF FAMILLY
اق مة الشحر ب رع مو�سى بنو نصير 
رقم 171 الط بق الث ني ، 93200، 

املضيق املغرب

LAARIF FAMILLY بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 65ب، 
ب رع االلة نزهة - 93200 املضيق 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.21267

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (25 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))محمد العر ف)
260)حصة اجتم عية من رص7)500 
حصة لف ئدة))السيد))ة))نزار العر ف)

بت ر خ)25)ين ير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (18 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0340.

429I

فيكوج دو سوس ش م م للشر ك الوحيد

LATY SERVICES SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

فيكوج دو سوس ش م م للشر ك 
الوحيد

45، ب رع العقشة، ، 44000، 
الصو رة املغرب

LATY SERVICES SARL AU  بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

 LOTIS 2-MAGASIS(SIS(AU 346
 TAFOUKT(ESSAOUIRA - 44000

ESSAOUIRA MAROC
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
5593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (29
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LATY (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

. SERVICES SARL AU
غرض الشركة بإيج ز):)•)

 Sondeur ou foreur de puits avec
. moteur mécanique

(: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 MAGASIS SIS AU 346-2 LOTIS
 TAFOUKT ESSAOUIRA - 44000

.ESSAOUIRA MAROC
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الس خي محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) محمد  الس خي  السيد 
الصو رة) املوار د  قدور  ايت  دوار 

44000)الصو رة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  الس خي  السيد 
الصو رة) املوار د  قدور  ايت  دوار 

44000)الصو رة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصو رة))بت ر خ)03)م رس)

2021)تحت رقم)84.
430I

COMPTAMEK

BRANDICOOT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
BRANDICOOT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة 
1 مكرر عم رة ب31 املنصور 3 
مكن س 50050 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BRANDICOOT

:)التج رة و) غرض الشركة بإيج ز)

تركيب االالت الفالحية)

التج رة بصفة ع مة).

 1 بقة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

مكرر عم رة ب31)املنصور)3)مكن س)

50050)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

500)حصة) ( (: السيد اخى سفي 4)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الشوكيلي) ط رق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( اخى) سفي 4  السيد 

الخميس ت) الرم ني  املركز  البرابوة 

15153)الرم ني املغرب.

عنوانه)ا)) الشوكيلي  ط رق  السيد 
 53052 اللوح) عي4  املستشفى  زنقة 

عي4 اللوح املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( اخى) سفي 4  السيد 

الخميس ت) الرم ني  املركز  البرابوة 

15153)الرم ني املغرب

عنوانه)ا)) الشوكيلي  ط رق  السيد 
 53052 اللوح) عي4  املستشفى  زنقة 

عي4 اللوح املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)950.

431I

CORPORATE AUDIT GROUP

AS RIAD
إعال4 متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ب رع عشد املومن، الط بق 
الخ مس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
AS RIAD »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: 

رنديسش رك،  بن ية 10، الطر ق 
الثالثية 1015، سيدي مومن 13، 
زنقة رحمد املج طي، الط بق األول، 
املكتب رقم 8 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.486205

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)19)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:.1 رقم) قرار 
999)حصة) م يلي:)املص دقة على بيع)
اجتم عية للشركة من طرف الشر ك)
 MIXT ( خ لد الرايس لف ئدة الشركة)

INVEST
على) ينص  الذي  (:.2 رقم) قرار 
 MIXT INVEST((م يلي:)قشول الشركة

كشر ك جديد ب لشركة
قرار رقم)3.:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير الصفة الق نونية للشركة
قرار رقم)4.:)الذي ينص على م يلي:)
األس �سي) الق نو4  صي غة  إع دة 

للشركة.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

الحصص
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

الررسم ل

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768780.

432I

FISCALITY CONSULTING CENTER

FATY IMPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
FATY IMPORT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

74--GH8 حدائق حي بر فية
A19,الشقة في الط بق 4 من العم رة 
رقم 74 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112193
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FATY (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.IMPORT
استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتصدير مستحضرات التجمي7.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
GH8-74- بر فية) حي  حدائق 
A19,الشقة في الط بق)4)من العم رة)
مراكش) (40000 (- مراكش) (74 رقم)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

معتصم) الزهراء) ف طمة  السيدة 
 100 بقيمة) حصة  (900 ( (: العلوي)

درهم للحصة).
((: العلوي) معتصم  نض ر  السيدة 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
معتصم) الزهراء) ف طمة  السيدة 
العلوي عنوانه)ا))سع دة)4)رقم)434 
مراكش) ( (40000 مراكش) املح ميد 

املغرب.
العلوي) معتصم  نض ر  السيدة 
 434 رقم) (4 سع دة) عنوانه)ا))
مراكش) ( (40000 مراكش) املح ميد 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
معتصم) الزهراء) ف طمة  السيدة 
العلوي عنوانه)ا))سع دة)4)رقم)434 
مراكش) ( (40000 مراكش) املح ميد 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121469.
433I

LK CONSULTING SARL

JULIAK
إعال4 متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
ب رع محمد الخ مس رقم 45 
الط بق الث ث رقم 18 تطوا4 ، 

93000، تطوا4 املغرب
JULIAK »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: املحطة 
الطرقية مكتب رقم 6 طنجة - 

90060 طنجة املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.82841

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
تم اتخ ذ) (2021 م رس) (04 املؤرخ في)

القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تفو ت الحصص من السيدة اكرام)
السالم) عشد  السيد  الى  الط هري 

السدراوي
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
استق لة املسير السيدة اكرام) م يلي:)

الط هري
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
تعيي4 مسير جديد السيد السدراوي)

عشد السالم
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
و) الشنكية  العملي ت  توقيع  م يلي:)
امل لية للشركة بيد السيد عشد الس م)

السدراوي
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
تعيي4 مسير جديد السيد السدراوي)

عشد السالم ملدة غير محدودة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240263.

434I

COMPTAMEK

GLOBE-COMPTA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
GLOBE-COMPTA بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد سميح  اق مة جوهرة محمد 
سميح  ط بق 6 رقم 35  - 20000 

الدار الشيض ء  املغرب .
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.204425

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):

الرحيم)) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 

50)حصة اجتم عية من رص7) ليتيم)

100)حصة لف ئدة))السيد))ة))خ ليد)

بن سعيد بت ر خ)08)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)7626.

435I

EXCELLENTIA Consulting

 EXCELLENT( اكسلونت كوالتي
)QUALITY

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

EXCELLENTIA Consulting

5  زنقة سليم 4 عزمي الط بق 

6 مكتب 16 ب رع الزرقطوني 

الدارالشيض ء ، 20360، 

الدارالشيض ء املغرب

 EXCELLENT( اكسلونت كوالتي

QUALITY) بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي النسيم 

س71 ب رع الق �سي عي ض.  - 

80650  رك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 EXCELLENT( كوالتي) اكسلونت 

.(QUALITY

غرض الشركة بإيج ز):)التدقيق و)

االستش ر في نظم الجودة.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

النسيم س71)ب رع الق �سي عي ض.))

- 80650))رك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة نسر ن بوقط ية):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

بوقط ية) نسر ن  السيدة 

حي) (58 رقم) املسيرة  زنقة  عنوانه)ا))

املوظفي4))80030)رك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

بوقط ية)) نسر ن  السيدة 

حي) (58 رقم) املسيرة  زنقة  عنوانه)ا))

املوظفي4))80030)رك دير املغرب

السيد بوعزة بوقط ية عنوانه)ا))

املوظفي4)) حي  (58 رقم) املسيرة  زنقة 

80030)رك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)88682.

436I

afaqconseil

CREATIVE LAB
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CREATIVE LAB  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 21 طر ق 

ط رق ابن ز  د مكتب 16 كليز  - 

40000 مراكش مغرب.
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تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.62197
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تعيي4) تم  (2018 م ي) (18 في) املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة))ملنيني)

ع دل كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121435.
437I

fiduciaire(al(jamiae

GREAT PARA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 21

93000، tetouan(maroc
GREAT PARA  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع واد 
ز ز بلك س رقم 7 - 93000 تطوا4 

املغرب.
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.28453

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 فبراير) (10 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بنشقرو4 فدوى كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)378.
438I

الشتيوي ادريس

KHADIJA LIL- ISKAN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/ر زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكشير 

املغرب

KHADIJA(LIL- ISKAN بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الشف ء رقم 12 الط بق الث ني بقة 
03 - 92150 القصر الكشير املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KHADIJA LIL- ISKAN
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق الث ني بقة) (12 رقم) الشف ء)

03 - 92150)القصر الكشير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: السيد املد4 عشد الن جي)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد املد4 عشد الن جي عنوانه)ا))
طر ق الرب ط رقم)36 92150)القصر)

الكشير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املد4 عشد الن جي عنوانه)ا))
طر ق الرب ط رقم)36 92150)القصر)

الكشير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( االبتدائية ب لقصر الكشير)

م رس)2021)تحت رقم)165.
439I

CORPORATE AUDIT GROUP

ESTHEMIA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP

445, ب رع عشد املومن، الط بق 

الخ مس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

ESTHEMIA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : زاو ة 

زنقة ه  و زنقة ا بدروم الث ني س الج 

عي4 الذي ب - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.268757

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 16)فبراير) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  بركة  (ESTHEMIA

 100.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة)

زنقة ه))و زنقة ا بدروم الث ني س الج)

الدار الشيض ء) (20000 (- عي4 الذي ب)

امك نية) وجود  لعدم  نتيجة  املغرب 

لتحقيق الهدف االجتم عي.

و عي4:

و) ( منتصر) ( ( ( ايم 4) السيد)ة))

عنوانه)ا))12،)زنقة عشد هللا املكودي)

املغرب) الدار الشيض ء) (20000 رنف ) (،

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

زاو ة) وفي  (2021 فبراير) (16 بت ر خ)

زنقة ه))و زنقة ا بدروم الث ني س الج)

الدار الشيض ء) (20000 (- عي4 الذي ب)

املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769653.

440I

STE JENABAR CASH SARL AU

JENABAR CASH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE JENABAR CASH SARL AU
ب رع الر ف تجزئة رج ء مر شطو رقم 

15 ، 93000، تطوا4 املغرب
JENABAR CASH  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
الر ف تجزئة رج ء املر شطو رقم 15  

- 93000 تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
 28873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. JENABAR CASH
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األموال.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الر ف تجزئة رج ء)املر شطو رقم)15  - 

93000)تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد رحمد جن بر):)1000)بقيمة)

100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) جن بر  رحمد  السيد 
خندق الزربوح ب رع الوئ م زنقة)05 

رقم)21 93000)تطوا4 املغرب.
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جن بر  رحمد  السيد 
خندق الزربوح ب رع الوئ م زنقة)05 

رقم)21 93000)تطوا4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0528.

441I

LK CONSULTING SARL

KAMAR MONEY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

LK CONSULTING SARL
ب رع محمد الخ مس رقم 45 
الط بق الث ث رقم 18 تطوا4 ، 

93000، تطوا4 املغرب
KAMAR MONEY بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 
الصمود رقم 88 ب رع محمد الخراز 

تطوا4 - 93000 تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KAMAR MONEY
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املوال و الخدم ت امل لية.
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الصمود رقم)88)ب رع محمد الخراز)

تطوا4)-)93000)تطوا4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

1.000)حصة) ( (: السيد لشيد ز  4)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ب رع) السيد لشيد ز  4 عنوانه)ا))

 93000  31 رقم) الخ مس  محد 

تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ب رع) السيد لشيد ز  4 عنوانه)ا))

 93000  31 رقم) الخ مس  محد 

تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)302.

442I

TEJJAR TRAVAUX

TEJJAR TRAVAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

TEJJAR TRAVAUX

حي واد الذهب ، 35300، ت هلة 

املغرب

TEJJAR TRAVAUX بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي واد 

الذهب ت هلة - 35300 ت زة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

5853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TEJJAR(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRAVAUX
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيج ز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS,
 COMMERCE DE GROS DE
 TELEPHONES PORTABLES,

.NEGOCIANT
واد) حي  (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الذهب ت هلة)-)35300)ت زة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد اسم عي7 تج ر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) تج ر  اسم عي7  السيد 
دوار العطش 4 الصميعة)35300)ت زة)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) تج ر  اسم عي7  السيد 
دوار العطش 4 الصميعة)35300)ت زة)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (15 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)142.

443I

CORPORATE AUDIT GROUP

 NISABA EDUCATION
GROUP

إعال4 متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ب رع عشد املومن، الط بق 
الخ مس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 NISABA EDUCATION GROUP

»بركة  املس همة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 67، زنقة 

عز ز بالل، الط بق الث ني، رقم 3، 

املع ر ف  - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.462357

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)20)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1.:)الذي ينص على م يلي:)

مجلس) استق لة  قشول  (-

اإلدارة الح لي

قرار رقم)2.:)الذي ينص على م يلي:)

تعيي4):)السيد رن س كنو4) (-

لشط قة) ح م7  الجنسية  )مغربي 

((،(A702054 التعر ف الوطنية رقم)

)مغربي) ( الغراري) حمزة  السيد 

التعر ف) لشط قة  ح م7  الجنسية،)

السيد) ( ( ((BE776318 الوطنية رقم)

الجنسية،) )مغربي  الغراري) محمد 

ح م7 لشط قة التعر ف الوطنية رقم)

 AL HOCEINIA(بركة((((BE740875

رعض ءا) ((54975 تج ري) )سج7 

مجلس اإلدارة

قرار رقم)3.:)الذي ينص على م يلي:)

رن س كنو4) تعيي4 السيد  (-

لشط قة) ح م7  الجنسية  )مغربي 

 (A702054 رقم) الوطنية  التعر ف 

تحديد) مع  ع م  مدير  رئيس 

الصالحي ت

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم).:)الذي ينص على م يلي:).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769654.

444I
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اورو افر ك إكسشير

ADDEBAJ CAFTANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

اورو افر ك إكسشير
رقم 256 ب رع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفي  الوردة، ت ركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

ADDEBAJ CAFTANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار رج ل 

احمر ريت امور مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ADDEBAJ CAFTANS

غرض الشركة بإيج ز):)•)الخي طة)

والرج ل واألطف ل) التقليدية للنس ء)

...

التقليدية) املالبس  صن عة  (•

والحرفية.

عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار رج ل)

 40000 (- مراكش) امور  ريت  احمر 

مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: حن 4) زاوي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حن 4  زاوي  السيدة 
190)املح ميد مراكش) 1)رقم) سع دة)

40000)مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حن 4  زاوي  السيدة 
190)املح ميد مراكش) 1)رقم) سع دة)

40000)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)-.

445I

sacompta sarl au

 CENTRE ELETE DE
 FORMATIONS,
 CONSULTING
 ET NOUVELLES

 TECHNOLOGIES PRIVEE
CEFCNTPS

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

sacompta sarl au
244 ب رع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
 CENTRE ELETE DE

 FORMATIONS, CONSULTING
 ET NOUVELLES

 TECHNOLOGIES PRIVEE
CEFCNTPS  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
النصر حي بئر انزرا4 1  ميسور 

33250 ميسور املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CENTRE(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

 ELETE DE FORMATIONS,

 CONSULTING ET NOUVELLES

 TECHNOLOGIES PRIVEE

. CEFCNTPS

التدر ب) (: غرض الشركة بإيج ز)

املنهي.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ميسور) ( (1 انزرا4) بئر  حي  النصر 

33250)ميسور املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد بولعالم):))16)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 12 ( (: بولعالم) ( السيد عشد الحق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ربيد))بولعالم):))12)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 12 ( (: بولعالم) ( ف طمة) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (12 ( (: السيد ب ط  رضوا4)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة اميمة بولعالم):))12)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هش م بولعالم):))12)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ايم 4 بولعالم):))12)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة اميمة بولعالم عنوانه)ا))

ب رع محمد الخ مس ميسور)33250  

ميسور املغرب.

عنوانه)ا)) رضوا4  ب ط   السيد 
ميسور) (33250 القدس ميسور) حي 

املغرب.

عنوانه)ا)) بولعالم  محمد  السيد 
حي بئر انزرا4 ميسور)33250))ميسور)

املغرب.

بولعالم) ( الحق) عشد  السيد 

ادري�سي) عمر  زنقة  (20 عنوانه)ا))

بقة)8)الط بق)3)ف س)30000)ف س)

املغرب.

عنوانه)ا)) بولعالم  هش م  السيد 

حي بئر انزرا4 ميسور)33250))ميسور)

املغرب.

السيدة ف طمة))بولعالم عنوانه)ا))

ميسور) انزرا4  بئر  حي  النصر  زنقة 

33250))ميسور املغرب.

بولعالم عنوانه)ا)) ( السيد ربيد)

ب رع محمد الخ مس ميسور)33250  

ميسور املغرب.

السيدة ايم 4 بولعالم عنوانه)ا))

حي بئر انزرا4 ميسور)33250))ميسور)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اميمة بولعالم عنوانه)ا))

ب رع محمد الخ مس ميسور)33250  

ميسور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر) (05 بت ر خ) ( بشومل 4) االبتدائية 

2020)تحت رقم)377/2020.

446I

CSN MAROC

EDWOOD

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

EDWOOD بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 CAPITAIN IRRIGUI RES.

 MIRAMAS 1, M5, MAGASIN

A10, GUELIZ  - 40000 مراكش 

املغرب.
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تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.90331
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (04 في) املؤرخ 

املص دقة على):
 LARBI EL )ة)) السيد) تفو ت 
حصة اجتم عية) (HAOUSSI 5.000
لف ئدة)) حصة  (10.000 رص7) من 
 01 بت ر خ) ابرف اعاللو  )ة)) السيد)

ركتوبر)2020.
 MOHAMED )ة)) تفو ت السيد)
حصة) (EL MOUAAYANE 5.000
حصة) (10.000 اجتم عية من رص7)
اعاللو) ابرف  )ة)) السيد) ( لف ئدة)

بت ر خ)01)ركتوبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121451.
447I

اورو افر ك إكسشير

DEALPROCONCEPT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

اورو افر ك إكسشير
رقم 256 ب رع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفي  الوردة، ت ركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
  DEALPROCONCEPT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : رقم 

256، تجزئة صوفي  الوردة، ت ركة - 
10000 مراكش املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.85591
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2021 فبراير) (25 في) املؤرخ 
  DEALPROCONCEPT SARL ح7)
بركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
تجزئة) (،256 رقم) اإلجتم عي  مقره  
 10000 (- ت ركة) الوردة،) صوفي  
السش ب) نتيجة  املغرب  مراكش 

شخصية واقتص دية.

و عي4:

و) احميمد  ( احمد) السيد)ة))

بقة) لوروب  ب رع  (51 عنوانه)ا))

لي7) (59800 ( فيم ي لي7) (08170  2

فرنس  كمصفي))ة))للشركة.

السيد)ة))عص م))حجي و عنوانه)ا))
4)زنقة بيV(4)داسكو))75000)ب ريس)

فرنس  كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

(، رقم) وفي  (2021 فبراير) (25 بت ر خ)

تجزئة صوفي  الوردة،)ت ركة)-)10000 

مراكش املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)3138.

448I

CSN MAROC

EDWOOD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

EDWOOD بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

 RUE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 CAPITAIN IRRIGUI RES.

 MIRAMAS 1, M5, MAGASIN

A10, GUELIZ  - 40000 مراكش 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.90331

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 

املص دقة على):

ابرف اعاللو) )ة)) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (5.000

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (10.000

فبراير) (26 بت ر خ) الفليني  ابراهيم 

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121452.

449I

CSN MAROC

EDWOOD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

EDWOOD  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 CAPITAIN IRRIGUI RES.

 MIRAMAS 1, M5, MAGASIN

A10, GUELIZ  - 40000 مراكش 

املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.90331

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)01)ركتوبر)2020)تم تعيي4)

مسير جديد للشركة السيد)ة))اعاللو)

ابرف كمسير وحيد

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121451.

450I

FLASH ECONOMIE

FIRST CARTON
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتم نية سشع عيو4

حي نورا رقم 46 ب رع الحسن الث ني 

سشع عيو4 الح جب

FIRST CARTON SARL

بركة محدودة املسؤولية » ش. م. 

م «

ررس م له 00, 000 100 درهم

ايت يحي  سشع عيو4 الح جب  

رقم السج7 التج ري 52359 

مكن س

املوضوع  تأسيس بركة 

بمقت�سى) الشركة  هذه  رسست 

العقد العرفي بت ر خ)13/01/2021)و)

 16/01/2021 املسج7 ب لح جب في)

املتضمنة للشي ن ت الت لية من طرف)

السيد) و  ( ي سي4) والرامي  السيد 

الربجة محمد والسيد جم عي سعيد

خص ئصه  ك لت لي)

بركة محدودة)) ( ( الشركة) ( بك7)

املسؤولية)»ش.م.م«))

                                                                                                                    FIRST CARTON(:التسمية

املوضوع)):))بيع تصنيع الكرتو4

العملي ت) جميع  ع مة  بصفة  و 

امل لية) و  التج ر ة  العق ر ة  املنقولة 

التي يمكن ر4 تتص7 بصفة مش برة)

رو) الشركة  رو غير مش برة بموضوع 

الشركة) تطور  إلى  تؤدي  آ4  يمكن 

املذكورة.

يحي  سشع) ايت  ( االجتم عي) املقر 

عيو4 الح جب)

سنة تبتدئ من ت ر خ) (99 ( ( املدة)

تسجي7 الشركة)

ررسم ل الشركة)))))00, 000 100 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

ك7 واحدة منه )00, 100)درهم منحت)

ك لت لي)

)السيد والرامي ي سي4)340)حص

ة)))))))))))))))))))))))))))))))))00, 000 34)درهم))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حصة))))))))))))))))))))))))))))))) ( ( (330 الربجة محمد) ( السيد)

000.00 333)درهم))

   330 ( ( ( ( ( جم عي سعيد) ( السيد)

حصة)))))))))))))))))))))))))))))))000.00 333 

درهم

يرجع) ( اإلمض ء) و  الشركة  تسيير 

والرامي) للسيد  اإلمض ء) و  التسيير 

ي سي4))ملدة غير محدودة))

 31 ين ير إلى) (1 ( سنة الشركة))من)

دجنبر)
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توزيع األرب ح
بعد خصم املص ر ف و التحمالت)
الق نو4) في  إليه   املش ر  الق نونية 
التأسي�سي و بعد خصم)5%))لتكو ن)

الربح) ف 4  الق نوني  االحتي طي 
الص في يقسم بي4 الشرك ء)ك7 حسب)
م ل) ررس  في  االجتم عية  حصصه 

الشركة
رقم))التقييد))في))السج7))التج ري))
  52359 ب ملحكمة التج ر ة بمكن س)
عدد)) ( تحت) (22/022/2021 ثم يوم)

921
451I

KORFEZ INTERNATIONAL COMPANY

 KORFEZ INTERNATIONAL
COMPANY

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح7 بركة

 KORFEZ INTERNATIONAL
COMPANY

دار السالمة إق مة رقم 46 رقم 2 
عي4 السشع الدار الشيض ء ، 20250، 

Maroc الدار الشيض ء
 KORFEZ INTERNATIONAL

COMPANY بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دار 

السالمة رقم 46 رقم 2 عي4 السشع 
الدار الشيض ء  - 20250 الدار 

الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.365049

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح7) (2020 نونبر) (13 املؤرخ في)
محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 
 KORFEZ الوحيد) الشر ك  ذات 
  INTERNATIONAL COMPANY
درهم) (100.000 ررسم له ) مشلغ 
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دار السالمة)
الدار) السشع  عي4  (2 رقم) (46 رقم)
الشيض ء) الدار  (20250 (- ( الشيض ء)
ابتغ ل) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

دار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عي4) (2 رقم) (46 السالمة إق مة رقم)

20250)الدار) السشع الدار الشيض ء)-)

الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) الحراتي  ( التش ري) السيد)ة))

عنوانه)ا))الحي املحمدي مجموعة اال)

ج ص رقم)42)الدار الشيض ء)20570 

)ة)) كمصفي) املغرب  الشيض ء) الدار 

للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)761101.

452I

FIDUBAC SARL

اوالد ستوت لنقل الدولي
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

FIDUBAC SARL

162مكرر ب رع يوسف ابن ت بفي4 

 NADOR، الشقة رقم 11 الن ضور

62000، nador(maroc

اوالد ستوت لنق7 الدولي بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي تجزئة 

العمرا4 رقم 2915 سلوا4 الن ظور - 

62000 الن ظور املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20247

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 م رس) (08 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

نق7 األمتعة غير املصحوبة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)16)م رس)

2021)تحت رقم)562.

453I

universal gestion

COMME UN ARTISTE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

universal gestion
اق مة ابن عطية الط بق الث ني  رقم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
COMME UN ARTISTE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي رقم 67 
تجزئة املس ر الط بق الث ني بقة رقم 
2 مراكش - 40000 مراكش املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

93197
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تغيير) (2020 16)دجنبر) املؤرخ في)
 COMME UN« تسمية الشركة من)

.(»ADAB CORP«(إلى(»ARTISTE
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (05 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)2694.

454I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

AMOUGAR MINE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الط بق الث لث ب رع عالل ابن عشد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
AMOUGAR MINE  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

تواحيت جم عة كرس تعاللي4  

الريش - 52400 الريش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. AMOUGAR MINE

استغالل) (: غرض الشركة بإيج ز)

املن جم).

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

تعاللي4)) كرس  جم عة  تواحيت 

الريش)-)52400)الريش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( ( اعمر) اموك ر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( ( اعمر) اموك ر  السيد 

الرابدية) (50000 حي النهضة ارفود.)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( ( اعمر) اموك ر  السيد 

الرابدية) (50000 حي النهضة ارفود.)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

18)فبراير) )بت ر خ) االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)54.

455I
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fiduciaire(al(jamiae

مي اونيون
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 21

93000، tetouan(maroc
مي اونيو4 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
الجيش امللكي اق مة فلرنسية - 

93000 تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28905
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
مي) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

اونيو4.
و) مقهى  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الوجش ت السريعة.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- فلرنسية) اق مة  امللكي  الجيش 

93000)تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد اللوه يوسف):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (250 ( (: ز د) اللوه  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (250 ( (: السيدة اللوه نور)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) يوسف  اللوه  السيد 
 93000  9 رقم) سمير  مر نة  مركب 

تطوا4 املغرب.

ب رع) السيد اللوه ز د عنوانه)ا))

 7 زبيدة ط بق) اق مة  امللكي  الجيش 

93000)تطوا4 املغرب.

السيدة اللوه نور عنوانه)ا))ب رع)

 7 زبيدة ط بق) اق مة  امللكي  الجيش 

93000)تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ب رع) السيد اللوه ز د عنوانه)ا))

 7 زبيدة ط بق) اق مة  امللكي  الجيش 

93000)تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)549.

456I

SOFICODEX

ORTHOPEDIA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الشيض ء املغرب

ORTHOPEDIA  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

املستشفي ت 6 زنقة بيكم نس - 

20100 الدارالشيض ء املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.91423

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 م رس) (01 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

صو بي ع ئشة كمسير آخر

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770554.

457I

ste imtiyaz conseils sarl

BOCM AUTO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعودية الط بق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

ف س ، 30000، ف س املغرب
BOCM AUTO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قطعة 

رقم 123 الط بق تحت ار�سي تجزئة 
النم ء املنطقة الصن عية بنسودة 

ف س - 30000 ف س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66669
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BOCM(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.AUTO
*هيئة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

إصالح
وكم لي ت) غي ر  قطع  *ت جر 

السي رات
*ت جر

*ميك نيكي إصالح.
قطعة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق تحت ار�سي تجزئة) (123 رقم)
بنسودة) الصن عية  املنطقة  النم ء)

ف س)-)30000)ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: السيد مصطفي الش رف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد بندادة عمر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

الش رف) مصطفي  السيد 
209)تجزئة الهواء)الجمي7) عنوانه)ا))

30000)ف س املغرب.
عنوانه)ا)) عمر  بندادة  السيد 
 2 زنقة البرتق ل) (10 اق مة امي4 رقم)
ب رع الني7 النرجس ب))ف س)30000 

ف س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الش رف) مصطفي  السيد 
209)تجزئة الهواء)الجمي7) عنوانه)ا))

30000)ف س املغرب
عنوانه)ا)) عمر  بندادة  السيد 
 2 زنقة البرتق ل) (10 اق مة امي4 رقم)
ب رع الني7 النرجس ب))ف س)30000 

ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (10 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1119.

458I

ائتم نية ام لو

BATI HOLD باتي هولد
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتم نية ام لو
12 ب رع صبري بوجمعة بقة في 
الط بق  1رقم  6 ، 20110، الدار 

الشيض ء املغرب
 BATI HOLD                   ب تي هولد

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مجموعة 
تق دوم  GH2 17 الط بق الث ني 

سيدي البرنو�سي - 20610 
الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ب تي) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BATI HOLD(هولد

رعم ل) (• (: غرض الشركة بإيج ز)

الشن ء)املختلفة
•)التداول

•)الترو ج العق ري

وتسو ق) وتصنيع  وبيع  براء) (•

جميع مواد ومعدات الشن ء.

لحس به) القي م على حد سواء) (•

ث لثة) رطراف  عن  وب لني بة  الخ ص 

األعم ل) في  املش ني  تشييد  ألعم ل 

ورصف) (، والطالء) (، اإلنش ئية)

الصحية) والسش كة  (، امل ئي) العزل 

(، الخشبية) والنج رة  (، والكهرب ء) (،

واألملنيوم والنج رة املعدنية)،)ورعم ل)

الحديد)،)والتدفئة)،)وتكييف الهواء)،)
والتجصيص)،)والحرارة غالف العزل)

والطالء:
وطرق) الصحي  الصرف  رعم ل  (•

املدنية) والهندسة  الشرب  مي ه 

لله تف وتطو ر التقسيم ت الفرعية)

ورعم ل الري.

وبن ء) والتفكيك  الحفر  رعم ل  (•
الطرق) هندسة  ورعم ل  الطرق 

والسكك الحديدية.

للسكك) التحتية  الشنية  (•

الحديدية ورعم ل الهي ك7 الفوقية

والشيع) والتخز ن  التخز ن  (•

واالستيراد) والتوزيع  واإليج ر 

واآلالت) املنتج ت  لجميع  والتصدير 

مش بر) بشك7  الصلة  ذات  واملواد 

الشن ء) رنشطة  بجميع  مش بر  غير  رو 

والهندسة املدنية)،

•)براء)وبيع األرا�سي والتقسيم ت)

املخدومة واملطّورة.

ورحواض) اآلب ر  وتغليف  حفر  (•

السش حة

استيراد وتصدير (•

الخلق)؛)االستحواذ تأجير وتشغي7)

جميع وس ئ7 نق7 املعدات واملواد)؛

املش ركة املش برة رو غير املش برة)

العملي ت رو الشرك ت من) في جميع 

خالل إنش ء)برك ت جديدة رو ز  دة)

عن) رو  الق ئمة  الشرك ت  م ل  ررس 

رو) األسهم  براء) رو  الرع ية  طر ق 

حقوق الشرك ت رو غير ذلك)؛

العملي ت) جميع  رعم  وبشك7 

امل لية الزراعية) ؛)تج ري؛) الصن عية)

ر4) يمكن  التي  والعق ر ة  واملنقولة 

غير) رو  مش بر  بشك7  مرتشطة  تكو4 

مش بر بإحدى العملي ت املش ر إليه )

رعاله رو التي يمكن ر4 تعزز تطو ر)

الشركة)؛

(: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الط بق) (GH2 17 ( مجموعة تق دوم)

 20610 (- البرنو�سي) سيدي  الث ني 

الدارالشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد زمزامي عشد الرحيم):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد زمزامي عشد الكر م):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الرحيم) عشد  زمزامي  السيد 

الخير) مجمع  تجزئة  (797 عنوانه)ا))

26000)سط ت املغرب.

الكر م) عشد  زمزامي  السيد 

الخير) مجمع  تجزئة  (797 عنوانه)ا))

26000)سط ت املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) وف ء) زمزامي  السيدة 

  35 زنقة) الخير  مجمع  تجزئة  ( (797

26000)سط ت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

459I

SOFICODEX

ORTHOPEDIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الشيض ء املغرب

ORTHOPEDIA  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

املستشفي ت 6 زنقة بيكم نس - 

20100 الدارالشيض ء املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.91423

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 م رس) (01 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

صو بي املحفوظ كمسير آخر

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770554.

460I

ZIANI LNC

شركة التوريدات الصناعية 

والصيانة ملعدات املناولة
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ZIANI LNC

حي السالم الزنقة 36 الرقم 49 

 ،DAKHLA، 73000 الداخلة

الداخلة املغرب

بركة التور دات الصن عية 

والصي نة ملعدات املن ولة بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

الزنقة 36 الدار 49  - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

والصي نة) الصن عية  التور دات 

ملعدات املن ولة.

تركيب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اآلالت واملعدات الصن عية.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

السالم الزنقة)36)الدار)49  - 73000 

الداخلة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

علوي) الك موني  خديجة  السيدة 

عنوانه)ا))اق مة الوف ق م س)2)عم رة)

10)رقم)7)ع س الشيض ء)20590)الدار)

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

علوي) الك موني  خديجة  السيدة 

عنوانه)ا))اق مة الوف ق م س)2)عم رة)

10)رقم)7)ع س الشيض ء)20590)الدار)

الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)21003288.

461I
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MANAGEX

NAJAH BOIS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

برك 4 ، 60300، برك 4 املغرب

NAJAH BOIS  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 

50 زنقة الف رسية حي السع دة  - 

63300 برك 4 املغرب.

ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.311

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 09)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

ررسم له ) مشلغ  ( ( (NAJAH BOIS

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

الف رسية) زنقة  (50 رقم) اإلجتم عي 

حي السع دة))-)63300)برك 4 املغرب)

نتيجة ل):)عدم النش ط.

 50 و حدد مقر التصفية ب رقم)

زنقة الف رسية حي السع دة))-)63300 

برك 4))املغرب).)

و عي4:

و) ( هللا) عشد  ( ( محمد) السيد)ة))

الحسن) ب رع  (162 رقم) عنوانه)ا))

املغرب)) ( برك 4) (63300 ( الث ني)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (18 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)96/2021.

462I

ZIANI LNC

ساجدة لكراء السيارات
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ZIANI LNC
حي السالم الزنقة 36 الرقم 49 
 ،DAKHLA، 73000 الداخلة

الداخلة املغرب
س جدة لكراء السي رات بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املن زل 
الحمر الرقم 1/1173 - 73000 

الداخلة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.12079

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):
عقشة) عدن 4  )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (250
1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))حمزة)

عشدايم بت ر خ)09)م رس)2021.
مليكة لوطفي) )ة)) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (250
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
محمود بيج  بت ر خ)09)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 17 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)21001530.

463I

prism conseils

 RODI CALL SARL  رودي كال
AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

prism conseils
 rue(abou(el(hassan(lmarini
 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc
 RODI CALL SARL AU  رودي ك ل
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع نهرو 
اق مة جوهرة الط بق 6 املكتب رقم 
40 مكن س - 50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
51953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (06
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
رودي) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.RODI CALL SARL AU((ك ل
مركز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اتص ل.
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع نهرو)
املكتب رقم) (6 اق مة جوهرة الط بق)
40)مكن س)-)50000)مكن س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( ( السيد الغ نمي سمير)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) سمير  الغ نمي  السيد 
 02 ط بق) (04 بقة) (55/ رو) عم رة 
مكن س) الز تو4  ر  ض  ب  بطر/)

50000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سمير  الغ نمي  السيد 
 02 ط بق) (04 بقة) (55/ رو) عم رة 
مكن س) الز تو4  ر  ض  ب  بطر/)

50000)مكن س))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (14 بت ر خ) ( بمكن س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)205.

464I

MANAGEX

KASMI CARREAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

برك 4 ، 60300، برك 4 املغرب

KASMI CARREAUX  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 156 

تجزئة ق سمي اكليم  - 63300 برك 4  

املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

7639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 KASMI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

. CARREAUX

تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشالط ب لتقسيط)

تج رة))مواد الشن ء)

االستيراد و التصدير).
عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)156 

تجزئة ق سمي اكليم))-)63300)برك 4))

املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( السيد ق سمي الي س)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) ( السيد ق سمي الي س)

 63300 ( اكليم) (106 حي ق سمي رقم)

برك 4))املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد ق سمي الي س)

 63300 ( اكليم) (106 حي ق سمي رقم)

برك 4))املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)123/2021.

465I

ZIANI LNC

ساجدة لكراء السيارات

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

ZIANI LNC

حي السالم الزنقة 36 الرقم 49 

 ،DAKHLA، 73000 الداخلة

الداخلة املغرب

س جدة لكراء السي رات  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املن زل 

الحمر الرقم 1/1173 - 73000 

الداخلة املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.12079

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 ين ير) (10 املؤرخ في)

بيج ) مسير جديد للشركة السيد)ة))

محمود كمسير وحيد

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)21001530.

466I

SALIMA FOOD

SALIMA FOOD

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

SALIMA FOOD

27 دوار العزوز ة اوزود بطر 2 ، 

40000، مراكش املغرب

SALIMA FOOD بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 27 دوار 

العزوز ة اوزود بطر 2 - 40000 

مراكش املغرب.

ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.48567

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 12)فبراير) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  SALIMA FOOD الوحيد) الشر ك 

مشلغ ررسم له )10.000)درهم وعنوا4)

العزوز ة) دوار  (27 اإلجتم عي) مقره  

مراكش) (40000  -  2 بطر) اوزود 

املغرب نتيجة ل):)االزمة االقتص دية.

27)دوار) و حدد مقر التصفية ب)

 40000  -  2 بطر) اوزود  العزوز ة 

مراكش املغرب.)

و عي4:

و) لكح7  ( املولى) عشد  السيد)ة))

 415 رقم) املس ر  تجزئة  عنوانه)ا))

40000)مراكش املغرب) طر ق اسفي)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121819.

467I

BOUSSOLE CONSEIL

OXYSAT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

BOUSSOLE CONSEIL

3, زاو ة زنقة بيني7 و ب رع عشد 

املومن , الدار الشيض ء ، 20360، 

الدارالشيض ء املغرب

OXYSAT بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 3 زنقة 

عدي الحركي، ك لف 4 س بق  ب رع 

عشد املومن - 20360 الدار الشيض ء 

املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.376673

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 م رس) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»300.000)درهم«)ري من)»200.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
ديو4) مع  مق صة  إجراء) ( (: طر ق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771121.

468I

conseils sarl

CAH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

conseils sarl

ب رع لشن 4 اق مة ي منة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

CAH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

مج هدين قطعة 194 مج هدين 

2/21ط رقم 2 الط بق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.67213
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)03)فبراير)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
 194 قطعة) مج هدين  »تجزئة  من)
الط بق) (2 رقم) 21/2ط  مج هدين)
90000)طنجة املغرب«)إلى) (- السفلي)
»اعز ب الح ج الق دور تجزئة الفرج)
رقم)4)الط بق الث ني)-)90000)طنجة))

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بت ر خ) ( التج ر ة بطنجة)

2020)تحت رقم)232549.

469I

COMPTAFFAIRES

LAB ADVISOR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
LAB ADVISOR بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
املق ومة الحسنية 1 زنقة 17 رقم 
271 الع لية - 20800 املحمدية 

املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.20163

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»900.000)درهم«)ري من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ديو4) مع  مق صة  إجراء) ( (: طر ق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)750.

470I

CAMCG Consulting

 ALPHAPRO INDUSTRIE

SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CAMCG Consulting

 lotissement Amine,BD Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

 ALPHAPRO INDUSTRIE SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26، محج 

مرس سلط 4، الشقة 3، الط بق 1. 

- 20250 الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

492233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ALPHAPRO INDUSTRIE SARL

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

ومعدات) الصن عية  املستلزم ت 

الوق ية الفردية.

رعم ل متنوعة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)26،)محج)

مرس سلط 4،)الشقة)3،)الط بق)1. - 

20250)الدارالشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشدالع لي سراج اندل�سي):))

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

حصة) (500 ( (: مزوز) عهد  السيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اندل�سي) عشدالع لي سراج  السيد 

 5 ط بق) اراكو  4،زنقة  عنوانه)ا))

 20503 ( املستشفي ت) 16حي  بقة)

الدارالشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) مزوز  عهد  السيدة 

 316 عم رة) (26 م س) االزهر  تجزئة 

بقة)25االلفة.)20620)الدارالشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

اندل�سي) عشدالع لي سراج  السيد 

 5 ط بق) اراكو  4،زنقة  عنوانه)ا))

 20503 ( املستشفي ت) 16حي  بقة)

الدارالشيض ء)املغرب

عنوانه)ا)) مزوز  عهد  السيدة 

 316 عم رة) (26 م س) االزهر  تجزئة 

بقة)25االلفة.)20620)الدارالشيض ء)

املغرب

(- بت ر خ) ( تم اإليداع الق نوني ب-)

تحت رقم)-.

471I

LE PREMIER CONSEIL

BAHIARUGS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BAHIARUGS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املتجر رقم 

68 حرف ج التجزئة رقم 6 مكرر 

ت منصورت مراكش 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BAHIARUGS

*التج رة) (: غرض الشركة بإيج ز)

التج ر ة) املع مالت  اإللكترونية 

املختلفة عبر الخط

رو) )ت جر  والتصدير) *االستيراد 

وسيط

*انت ج السج د.

املتجر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم)68)حرف ج التجزئة رقم)6)مكرر)

مراكش) (40000 ت منصورت مراكش)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

الرحيم) عشد  موالي  السيد 

 100 حصة بقيمة) (500 ( (: الدر وش)

درهم للحصة).

السيد موالي عشد الحق الدر وش)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الرحيم) عشد  موالي  السيد 

الدر وش عنوانه)ا))املسيرة)3)حرف ر)
رقم)39  40000)مراكش املغرب.

السيد موالي عشد الحق الدر وش)

عنوانه)ا))109)ب رع محمد الس دس)

حي اقش ل))25000)خر شكة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مر م الزو ن عنوانه)ا))حي)

القدس رقم)254  46300)اليوسفية)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121766.

472I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

OUAARAB CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av

 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC

OUAARAB CAR  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار ايت 

ابراهيم اوالد امش رك بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. OUAARAB CAR

كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات بدو4 س ئق.

:)دوار ايت) عنوا4 املقر االجتم عي)

(- مالل) بني  امش رك  اوالد  ابراهيم 

23000)بني مالل املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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السيد محمد وعراب):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

350)حصة) ( (: السيد عمر وعراب)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد عشد الحكيم ب كر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) وعراب  محمد  السيد 

بني) امش رك  اوالد  ابراهيم  ايت  دوار 

مالل)23000)بني مالل املغرب.

السيد عمر وعراب عنوانه)ا))دوار)

ايت ابراهيم اوالد امش رك بني مالل)

23000)بني مالل املغرب.

ب كر) الحكيم  عشد  السيد 

اوالد) ابراهيم  ايت  دوار  عنوانه)ا))

مالل) بني  (23000 مالل) بني  امش رك 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر وعراب عنوانه)ا))دوار)

ايت ابراهيم اوالد امش رك بني مالل)

23000)بني مالل املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)17)م رس)

2021)تحت رقم)312.

473I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 LES GRANDS TRAVAUX

ZEMMOUR EL JIRARI
إعال4 متعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 ب رع سيدي محمد ، 15000، 

الخميس ت املغرب

 LES GRANDS TRAVAUX

ZEMMOUR EL JIRARI  »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: تجزئة 

الفالحة رقم ا 35 الخميس ت  - 

15000 الخميس ت املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.29219

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)11)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تأكيد السيد الحسن الجراري كوكي7)

للشركة مع جميع الصالحي ت)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

للشركة) االجتم عي  الهدف  تغيير 

ودلك))بإزالة):))-)نق7 الشض ئع لحس ب)

الغير وإض فة:)))-)األبغ ل املختلفة رو)

الشن ء))و التج رة))))

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

)األبغ ل) الهدف االجتم عي للشركة:)

املختلفة رو الشن ء))-)التج رة)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لخميس ت) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)87.

474I

COMPTAFFAIRES

MEDIA GRILL
إعال4 متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MEDIA GRILL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: زاو ة 
زنقة واد زم و ابن تومرت  - 28800 

املحمدية املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.12473

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)04)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 90000 رفع ررس امل ل بقيمة) م يلي:)
من) (100000 إلى) (10000 لرفعه من)

الحس ب الج ري للشرك ء
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
الجش ر) عشد  بوبتي  السيد  تعيي4 
الشركة) لتصشح  للشركة  كمسير 
مسيرة من طرف السيد بوبتي عشد)
بوبعيب) بوبتي  والسيد  الجش ر 
توقيع) ولهم   للشركة  كمسيرين 

منفص7
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
األس �سي) النظ م  تحيي4  م يلي:)

للشركة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)728.
475I

FIDUCIAIRE KHALID

 EL MOSTAKBAL IMM DE
L’ORIENTAL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وف ة بر ك

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 EL MOSTAKBAL IMM DE
L’ORIENTAL   بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 27 حي 
االندلس زنقة املسك - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
وف ة بر ك

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.26779

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تم اإلعالم) ين ير) (18 املؤرخ في)
بوف ة الشر ك))خلي7 املومني و توزيع)
لرسم) (

ً
تشع  الورثة  على  حصصه 

 2020 نونبر) (21 في) املؤرخ  اإلراثة 
ب لشك7 األتي):

 12 ( (، ( املومني) رحمة  السيد)ة))
حصة).

 11 ( (، ( املفض7 املومني) السيد)ة))
حصة).

 11 ( (، ( املومني) محمد  السيد)ة))
حصة).

 11 ( (، ( املومني) الغ لي  السيد)ة))
حصة).

((، ( السيد)ة))صالح الدين املومني)
11)حصة).

السيد)ة))يحي املومني))،))11)حصة).

السيد)ة))مر م املومني))،))6)حصة).

السيد)ة))اسية املومني))،))6)حصة).
 6 ( (، ( املومني) حور ة  السيد)ة))

حصة).
السيد)ة))خديجة املومني،)5)حصة.
املومني)) ف طمة الزهراء) السيد)ة))

،))5)حصة).
السيد)ة))زكية املومني))،))5)حصة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)921.
476I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

TIGAWON TRAVEL YAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
TIGAWON TRAVEL YAN بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األر�سي رقم 85 تك ض سيدي بيبي 

بيوكرى/سيدي بيبي  - 87274 
سيدي بيبي  املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
22761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TIGAWON TRAVEL YAN

النق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

لحس به) ( ( للشض ئع) والدولي  الوطني 

اللوجستيك/ ولآلخر ن/) الخ ص 

االستيراد) (/ التج رة) (/ التخز ن)

والتصدير.

الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

بيبي) تك ض سيدي  (85 األر�سي رقم)

 87274 (- ( بيبي) بيوكرى/سيدي 

سيدي بيبي))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: رحمد) العمري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) رحمد  العمري  السيد 
الداخلة) حي  رقم111) ( (5 رو) بلوك 

رك دير))80000)رك دير))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رحمد  العمري  السيد 
الداخلة) حي  رقم111) ( (5 رو) بلوك 

رك دير)80000)رك دير))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)687.

477I

AMDE

AMBRE MAYE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AMBRE MAYE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سمية،اق مة بهرزاد 3، الط بق 

5،رقم 22،النخي7،الدارالشيظ ء  

املغرب - 20340 الدارالشيظ ء 

املغرب.

ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.432993

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 19)م رس) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  AMBRE MAYE الوحيد) الشر ك 

مشلغ ررسم له )10.000)درهم وعنوا4)

مقره  اإلجتم عي زنقة سمية،اق مة)

5،رقم) الط بق) (،3 بهرزاد)

(- املغرب) ( 22،النخي7،الدارالشيظ ء)

20340)الدارالشيظ ء)املغرب نتيجة ل)

:)مش ك7 م دية.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الط بق) (،3 بهرزاد) سمية،اق مة 

22،النخي7،الدارالشيظ ء)) 5،رقم)

الدارالشيظ ء)) (20340 (- املغرب)

املغرب.)

و عي4:

 PHILIPPE MAURICE السيد)ة))

الدار) و عنوانه)ا)) (PAUL   DUPRE

الشيض ء) الدار  (20000 الشيض ء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770429.

478I

ADVISORIS

ADALYNE
إعال4 متعدد القرارات

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

ADALYNE »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 250 ،  

ب رع بورد، الط بق الس دس بقة 

16 - 20040 الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.446539

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)25)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

قررت) (: التج ر ة) العالمة  اعتم د 

الجمعية الع مة للشرك ء)تشني العالمة)

ARTEFACT AFRICA(التج ر ة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:))

األسهم:) نق7  صكوك  على  املوافقة 

للسيدة) مملوكة  رسهم  ((10( عشرة)

غيتة عمور في بركة)»)ادلي4«)لص لح)

السيدة مر م بنشقرو4.)عشرة))10) 

اسهم تعود ملكيته  للسيد اسم عي7)

ادلي4«) (« بركة) في  قري�سي  بنسودة 

لص لح السيدة مر م بنشقرو4.)م ئة)

تعود ملكيته ) (
ً
سهم  ((120( وعشرو4)

للسيد إسم عي7 بن سودة قري�سي في)

بركة)»)ادلي4«)لص لح السيدة غيتة)

 (350( وخمسو4) ثالثم ئة  عمور.)

في) »نيداب«) مملوكة لشركة) (، (
ً
سهم 

بركة)»)ادلي4«)،)لص لح بركة)»بنش)

كور«).

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
املس هم ت) الت ليو4  الشرك ء) يقدم 
كور«)) بنش  الشركة«) وهي:) (، نقًدا)
»فرتيك د) بركة) (35000.00
 35،000.00 ( ف.ز.ي«) لالستش رات 
 26،000.00 ( عمور) غيتة  السيدة 
السيد إسم عي7 بن سعودة قري�سي))
بنشقرو4)) مر م  السيدة  (2،000.00
رلف) م ئة  املجموع:) في  (2،000.00
درهم)100،000.00)درهم تم اإلفراج)
للمس هم ت) املق بلة  األموال  عن 
ب لك م7) رعاله  إليه   املش ر  النقدية 

بقيمته  االسمية.
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
يشلغ ررس م ل الشركة)100،000.00 
 1000 إلى) مقسمة  وهي  درهم.)
(، للسهم) درهم  (100 بقيمة) سهم 
ب لك م7) مدفوعة  (، ب لك م7) مكتتشة 
بم  يتن سب مع) ومخصصة للشرك ء)
مس هم تهم)،)وهي:)بركة)»بنش كور«))
وخمسي4) بثالثم ئة  نقًدا  تس هم 
»فرتيك د) بركة) (.

ً
سهم  ((350(

نقًدا) مس هم  ف.ز.ي«) لالستش رات 
(.
ً
سهم  ((350( وخمسو4) ثالثم ئة 

السيدة غيتة عمور مس هم في النقد)
السيد) سهًم .) ((260( م ئت 4 وستو4)
اسم عي7 بن سعودة قري�سي مس هم)
السيدة) (.

ً
سهم  ((20( عشر ن) نقدا 

نقدية) مس همة  بنشقرو4  مر م 
املجموع:) في  (.

ً
سهم  ((20( عشرو4)

.)طرح هذا القرار)
ً
رلف))1،000))سهم 

للتصو ت)،)وتم اعتم ده ب إلجم ع
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769048.
479I

SOKYA SELL

ARO MERVEILLE
بركة التض من

ح7 بركة

ARO MERVEIL
حي الرب د مجموعة 10 ، 12200، 

تيفلت تيفلت
ARO MERVEILLE بركة 
التض من)في طور التصفية)



7331 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 
10232 حي الرب د مجموعة 10 - 

10000 تيفلت تيفلت.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.28359

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تقرر ح7) 17)فبراير) املؤرخ في)
  ARO MERVEILLE بركة التض من)
درهم) (100.000 ررسم له ) مشلغ 
رقم) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 
 10 مجموعة) الرب د  حي  (10232
(: ل) نتيجة  تيفلت  تيفلت  (10000  -

افالس الشركة.
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  10 مجموعة) الرب د  حي  (10232

10000)تيفلت تيفلت.)
و عي4:

و) سالمي  ( اسم عي7) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي الرحمة قط ع سي4 رقم)
)ة)) سال سال كمصفي) (10000  341

للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لخميس ت) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)88.
480I

ADVISORIS

SEA BENCH
إعال4 متعدد القرارات

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC
SEA BENCH »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: 250 ، 
ن صية ب رع بوردو و ب رع موالي 

يوسف ، الط بق الس دس بقة 16 
250 ، ن صية ب رع بوردو و ب رع 

موالي يوسف ، الط بق الس دس 
بقة 16 20040 الدار الشيض ء 

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.484095

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)02)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
بركة) تفو ت  على  املص دقة  تمت 
حصة اجتم عية من) (1.950 نيداب)
بركة) لف ئدة  حصة  (1.950 رص7)

بينش كور بت ر خ)02)فبراير)2021
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6):)الذي ينص على م يلي:)
رسم ؤهم) الت لية  الشرك ء) يقوم 
بتقديم املس هم ت نقًدا)،)وهي:)بركة)
املسؤولية)) ذات  بركة  كور  بنش 
 195000.00 . . . . . . . . . . . . املحدودة.
لالستش رات) فرتيك د  بركة  درهم 
ف.ز.ي.......................105000.00 
درهم) رلف  ثالثم ئة  املجموع:) درهم 
تم اإلفراج عن) ( درهم) (300.000.00
األموال املق بلة للمس هم ت النقدية)
بقيمته ) ب لك م7  رعاله  إليه   املش ر 

االسمية.
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الشركة) م ل  ررس  يشلغ  م يلي:)
مقسمة) وهي  درهم.) (300.000.00
درهم) (100 بقيمة) سهم  (3000 إلى)
مدفوعة) (، مكتتشة ب لك م7) (، للسهم)
ب قتراح) ب لك م7 ومخصصة للشرك ء)
بركة بنش كور) وهي:) (، مس هم تهم)
املحدودة) ( املسؤولية) ذات  بركة 
وتسعم ئة) رلف  (

ً
نقدا املس هم 

بركة) (
ً
سهم  ((1950( وخمسو4)

فرتيك د لالستش رات ف.ز.ي املس هم)
(
ً
)1،050))سهم  رلف وخمسو4) (

ً
نقدا

في املجموع:)ثالثة آالف))3000))سهم.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769047.

481I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ASIFLAKO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم رة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46300، اليوسفية املغرب
ASIFLAKO بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 

زنقة ت زة رقم 31 مكرر - 46053 
الشم عية املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ASIFLAKO
ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة و الشن ء
ربغ ل الطرق الفرعية

التنظيف والبستنة.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- مكرر) (31 رقم) ت زة  زنقة  املسيرة 

46053)الشم عية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
ع ئدي) الفت ح  عشد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ع ئدي) الفت ح  عشد  السيد 

عنوانه)ا))دوار ح �سي جم عة اجن 4)

بو ه)46300)اليوسفية املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ع ئدي) الفت ح  عشد  السيد 

عنوانه)ا))دوار ح �سي جم عة اجن 4)

بو ه)46300)اليوسفية املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب ليوسفية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)87.

482I

ESPERE CONSULTING

HF BUSINESS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

HF BUSINESS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي النسيم 

الدراركة - 80000 اك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HF (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BUSINESS



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7332

غرض الشركة بإيج ز):)التج رة.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
اك دير) (80000 (- الدراركة) النسيم 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: امله جر) هند  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة هند امله جر عنوانه)ا))ممر)
18)سال الجديدة) 6)رقم) درعة اق مة)

11150)سال املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هند امله جر عنوانه)ا))ممر)
18)سال الجديدة) 6)رقم) درعة اق مة)

11150)سال املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98778.
483I

SOKYA SELL

SOKYA SELL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

SOKYA SELL
201 حي والد بر فة ، 12200، 

تيفلت تيفلت
SOKYA SELL بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 201 حي 
والد بر فة  - 12000 تيفلت تيفلت.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.28503
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر ح7) 01)فبراير) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
الشر ك الوحيد)SOKYA SELL))مشلغ)
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )

مقره  اإلجتم عي)201)حي والد بر فة))

(: ل) نتيجة  تيفلت  تيفلت  (12000  -

افالس الشركة.

201)حي) و حدد مقر التصفية ب)

والد بر فة))-)12000)تيفلت تيفلت.)

و عي4:

و) بوصوف  ( مع د) السيد)ة))

اصيلة) زنقة  الفرح  حي  عنوانه)ا))

)ة)) كمصفي) تيفلت  تيفلت  (10000

للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لخميس ت) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)89.

484I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

LOGIDOR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

LOGIDOR بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 25 زنقة 

11حي ميسيمي الحي الحسني  - 

20300 لدار الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.213037

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 نونبر) (12 في) املؤرخ 

املص دقة على):

عليد) ركراكي  )ة)) السيد) تفو ت 

388)حصة اجتم عية من رص7)388 

عشدهللا) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

عليد بت ر خ)12)نونبر)2020.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 14 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)757425.

485I

COMPTAFFAIRES

GESTION SERVICE CLEAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

GESTION SERVICE CLEAN بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 224 
تجزئة الحر ة 1 الط بق الث لث بقة 

رقم 9 - 28800 املحمدية املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

27593
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GESTION SERVICE CLEAN
غرض الشركة بإيج ز):)*)الحراسة)

*)املراقشة
*)التنظيف.

 224 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تجزئة الحر ة)1)الط بق الث لث بقة)

رقم)9 - 28800)املحمدية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 900 ( (: السيدة ايت فرجي اله م)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: انس) فرجي  ايت  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة ايت فرجي اله م عنوانه)ا))
 28800  11 رقم) الصبر  تجزئة 

املحمدية املغرب.
السيد ايت فرجي))انس عنوانه)ا))
حي االم7 رقم)101 28800)املحمدية)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايت فرجي اله م عنوانه)ا))
 28800  11 رقم) الصبر  تجزئة 

املحمدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)733.
486I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

SICAPRA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 ب رع سيدي عشد الرحم 4 ، 
20200، الدار الشيض ء املغرب

SICAPRA بركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 
الحر ة الط بق 3 بقة 6 - 20000 

الدار الشيص ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.339159

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 20)م رس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
 100.000 مشلغ ررسم له ) ( (SICAPRA
اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 
 -  6 بقة) (3 زنقة الحر ة الط بق) (10
الدار الشيص ء)املغرب نتيجة) (20000
قرر الجمع الع م الح7 املسشق) (: ل)
للشركة نظرا لتوقف نش ط الشركة)
استمرار) رم م  صعوب ت  ووجود 

االستغالل.).
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زنقة) (10 و حدد مقر التصفية ب)
 20000  -  6 بقة) (3 الحر ة الط بق)

الدار الشيض ء)املغرب.)
و عي4:

إيكلوف) ( ( ب تر ك) السيد)ة))
بلوك) كيز  دو  زنقة  (3 عنوانه)ا)) و 
املغرب) الشيض ء) الدار  (20000  3

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)10)زنقة)

الحر ة الط بق)3)بقة)6
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770699.
487I

AMINE HISSABAT

 INNOVATION ATELIER
S.A.R.L. A.U

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

AMINE HISSABAT
 TEMARA 3479 HAY(MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA
MAROC

 INNOVATION ATELIER S.A.R.L.
A.U  بركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي طر ق كلم 
4 دوار والد عكشة مرس الخير تم رة                                   

- 12000  تم رة  املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
132399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 INNOVATION ATELIER S.A.R.L.

. A.U
مختلف) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ابغ ل النج رة.
عنوا4 املقر االجتم عي):)طر ق كلم)
دوار والد عكشة مرس الخير تم رة))))))))))))))))))))))))))))))))))) (4

- 12000))تم رة))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الحط بي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الحط بي  مراد  السيد 
 01 رقم) الدار  الفردوس  اق مة 
تم رة)) ( (12000 عم رة30)عي4 العودة)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحط بي  مراد  السيد 
 01 رقم) الدار  الفردوس  اق مة 
تم رة)) ( (12000 عم رة30)عي4 العودة)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( بتم رة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5216.
488I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ZARI IMPORT EXPORT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE ZARI IMPORT EXPORT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 22 زنقة 
الشحرور حي السع دة - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.33053
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح7) (2021 ين ير) (18 املؤرخ في)
 STE ZARI IMPORT EXPORT
محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 
ذات الشر ك الوحيد مشلغ ررسم له )
مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
حي) الشحرور  زنقة  (22 اإلجتم عي)
وجدة) (60000 (- وجدة) (- السع دة)
الهدف) لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

التج ري.
و عي4:

السيد)ة))ي سر))زاري و عنوانه)ا))
(- السع دة) حي  الشحرور  زنقة  (22
وجدة)60000)وجدة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
زنقة) (22 وفي) (2021 ين ير) (18 بت ر خ)
(- وجدة) (- السع دة) حي  الشحرور 

60000)وجدة املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)859.
489I

SOFICODEX

ORTHOPEDIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، درب عمر ، 20032، الدار 
الشيض ء املغرب

ORTHOPEDIA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي حي 
املستشفي ت 6 زنقة بيكم نس - 

20100 الدارالشيض ء املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.91423

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (01 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

(، بيع) (، براء) تصدير،) (، استيراد)

عمولة،)تصنيع)،)بيع ب لجملة)،)توزيع)

ب ألجهزة) يتعلق  م   ك7  في  تع قد  رو 

التشخيصية) الكوابف  (، الطشية)

(، الفع لة) الخ م  املواد  (، املختبر) في 

،)إع دة) مواد و رجهزة تقو م العظ م)

(، الغذائية) املكمالت  (، التأهي7)

تضمي4) يتم  التجمي7  مستحضرات 

والجم لي ت) الشخصية  النظ فة 

واملستهلك ت الطشية)،)وجميع األجهزة)

في) واللوازم  ،األدوات  ،املعدات)

األسن 4) وطب  الشصر  ت  مج الت 

(، والطب الشيطري والجراحة الطشية)

،)معدات العالج) معدات اإلسع ف ت)

ب ألكسجي4 واملعدات الطشية رو بشه)

مث7) للمختبرات.) وكذلك  (، الطشية)

جميع منتج ت تكنولوجي  املعلوم ت)

الطشية والصيدالنية.

الطبي) الزي  وإنت ج  تصنيع  (

االحترافي)،)دو4 ر4 تكو4 هذه الق ئمة)

التشريعية) لألحك م  وفًق   (، ب ملة)

والتنظيمية املعمول به .

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770554.

490I

FIDUCIA-MID

PAKNOU SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع ب لجر دة 

الرسمية

FIDUCIA-MID
رقم 98 الط بق االول طر ق مكن س 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

PAKNOU SARL AU   بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 25 زنقة 

االنزهة ميمالل  - 54350 ميدلت 

املغرب.
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)إستدراك خطٍإ)وقع ب لجر دة)

الرسمية عدد)5653)بت ر خ)03 

م رس)2021.
:)رقم التقييد في السج7) بدال من)

التج ري:2629 
السج7) في  التقييد  رقم  (: يقرر)

التج ري:)1629

الش قي بدو4 تغيير.

491I

STE AGEFICO SARL

TELINSIA TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE AGEFICO SARL

12 ب رع عمر الخي م الط بق الث ني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

TELINSIA TRANS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مجمع 

مسن نة عم رة سفي 4 الط بق 7 رقم 

30 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TELINSIA TRANS

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع وطني  و دولي .

مجمع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
مسن نة عم رة سفي 4 الط بق)7)رقم)

30 - 90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد الش وي ع دل):))50)حصة)
بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد الهيشو عشدالواحد)
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ع دل  الش وي  السيد 
مجمع مسن نة عم رة سفي 4 الط بق)

7)رقم)30 90000)طنجة املغرب.
عشدالواحد) الهيشو  السيد 
عنوانه)ا))دوار واد الرم7 قصر مج ز)

فحص انجرا)90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عشدالواحد) الهيشو  السيد 
عنوانه)ا))دوار واد الرم7 قصر مج ز)
فحص انجرا)90000 90000)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240243.
492I

LE PREMIER CONSEIL

ROA BUILDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
ROA BUILDING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي نجمة 

الودا4 دوار كزوال الركشة - 40000 
مراكش املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.61529

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (11 في) املؤرخ 

املص دقة على):
ط رق الرف عي) )ة)) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (2.500
2.500)حصة لف ئدة))السيد))ة))مر ة)

سعدا4 بت ر خ)11)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121884.

493I

conseils sarl

CAH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

conseils sarl
ب رع لشن 4 اق مة ي منة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
CAH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اعز ب 
الح ج الق دور تجزئة الفرج رقم 
4 الط بق الث ني - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.67213

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2020 دجنبر) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»500.000)درهم«)ري من)»500.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
إدم ج احتي طي رو ررب ح رو) ( (: طر ق)

عالوات إصدار في ررس امل ل.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (29 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)238776.

494I

LE PREMIER CONSEIL

ROA BUILDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
ROA BUILDING  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي نجمة 

الودا4 دوار كزوال الركشة - 40000 

مراكش املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.61529

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 فبراير) (11 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الرف عي ط رق))كمسير وحيد

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121884.

495I

conseils sarl

CAH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

conseils sarl

ب رع لشن 4 اق مة ي منة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

CAH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركب 

العرف GH 19 4 عم رة 215 الط بق 

السفلي رقم 183 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.67213

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2016 ربر 7) (19 في) املؤرخ 

املص دقة على):

محمد العط ر) )ة)) تفو ت السيد)

 33 رص7) من  اجتم عية  حصة  (33
حصة لف ئدة))السيد))ة))خ لد بشور)

بت ر خ)19)ربر 7)2016.

حميد ابيش 4) )ة)) تفو ت السيد)

 33 رص7) من  اجتم عية  حصة  (33
حصة لف ئدة))السيد))ة))خ لد بشور)

بت ر خ)19)ربر 7)2016.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (21 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2016)تحت رقم)165665.

496I

LE PREMIER CONSEIL

ROA BUILDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ROA BUILDING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا4 مقره  االجتم عي نجمة 

الودا4 دوار كزوال الركشة - 40000 

مراكش .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.61529

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)11)فبراير)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»بركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر ك)

الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) بمراكش  التج ر ة 

2021)تحت رقم)121884.

497I

ARWA YANICE NEGOCE

ARWA  YANICE NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ARWA YANICE NEGOCE

 LOTISSEMENT ALNARJIS

N°244 ، 15100، TIFLET(MAROC

ARWA  YANICE(NEGOCE بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 244 

تجزئة النرجس تيفلت - 15000 

تيفلت املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

  ARWA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.YANICE NEGOCE

غرض الشركة بإيج ز):)املف وض ت)

-)رعم ل الشن ء)املختلفة.

 244 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 15000 (- تيفلت) النرجس  تجزئة 

تيفلت املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: إدريس) مهيدرة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) إدريس  مهيدرة  السيد 

الخميس ت) (15000 املنى) تجزئة  (22

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) إدريس  مهيدرة  السيد 

 15000  22 رقم) املنى  تجزئة 

الخميس ت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية بتيفلت)

2021)تحت رقم)85.

498I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

OHMAROCK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

OHMAROCK بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 87 بقة 
رقم 9 مرج 4 ب رع الز تو4  - 

50000 مكن س  املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.OHMAROCK

غرض الشركة بإيج ز):)مت جرة.

87)بقة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
رقم)9)مرج 4 ب رع الز تو4))-)50000 

مكن س))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد جه د زعشول)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: ( السيد بدر الدكير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد جه د زعشول))عنوانه)ا))87 
بقة رقم)9)مرج 4))2)ب رع الز تو4))

50000)مكن س املغرب.

السيد بدر الدكير))عنوانه)ا))الحي)

العسكري الجنوبي رقم)75)البس تي4)

50000)مكن س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جه د زعشول عنوانه)ا))87 
2)ب رع الز تو4)) 9)مرج 4) بقة رقم)

50000)مكن س املغرب

السيد بدر الدكير))عنوانه)ا))الحي)

العسكري الجنوبي رقم)75)البس تي4)

50000)مكن س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1399.

499I

CANOCAF SARL

LK CUISINE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CANOCAF SARL

ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 
رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC

LK CUISINE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

ع ر ض 3 زنقة 252 رقم 19  - 

62000 الن ظور املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.11627

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 22)فبراير) املؤرخ في)

 LK بركة ذات املسؤولية املحدودة)

 50.000 ررسم له ) مشلغ  ( (CUISINE

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 
 -   19 رقم) (252 زنقة) (3 حي ع ر ض)

(- (: الن ظور املغرب نتيجة ل) (62000

نه ية نش ط الشركة.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -   19 رقم) (252 زنقة) (3 ع ر ض)

62000)الن ظور املغرب.)
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و عي4:
و) ( الق دري) ( وليد) السيد)ة))
عنوانه)ا))دوار إزم ني  فرخ نة)62000 
الن ظور املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)10)م رس)

2021)تحت رقم)527.

500I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

AMINA INVEST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكن س ، 50000، 
مكن س املغرب

AMINA INVEST بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 
9 العم رة 45 حي األم7 3 ويسال4 - 

50000 مكن س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52695
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AMINA INVEST
-توظيف) (: غرض الشركة بإيج ز)
لحس به ) املنقولة  القيم  وإدارة 

الخ ص.
عنوا4 املقر االجتم عي):)مح7 رقم)
(- ويسال4) (3 حي األم7) (45 العم رة) (9

50000)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد فتح هللا علج):))950 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (50 ( (: علج) احمد  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

علج) هللا  فتح  محمد  السيد 
ب رع) وئ م  إق مة  (175 عنوانه)ا))
 50000 2)م.ج) الجيش امللكي الشقة)

مكن س املغرب.
 175 السيد احمد علج عنوانه)ا))
إق مة وئ م ب رع الجيش امللكي الشقة)

2)م.ج)50000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
علج) هللا  فتح  محمد  السيد 
ب رع) وئ م  إق مة  (175 عنوانه)ا))
 50000 2)م.ج) الجيش امللكي الشقة)

مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1400.

501I

BRADUS BUSINESS CENTER

AZYS GROUP
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
AZYS GROUP بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

 LOT 114 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 Q.I POLYGONE EST ETAGE
 3 AIN(HARROUDA  - 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

491803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (05

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AZYS (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.GROUP

تصنيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التجمي7) مستحضرات  وتسو ق 

ومنتج ت النظ فة.

 LOT (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 114 Q.I POLYGONE EST ETAGE

 3 AIN HARROUDA  - 20000

.CASABLANCA MAROC

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: املود4) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) املود4  يوسف  السيد 

الرقم) (90 زنقة) هلل  عشد  موالي  حي 

26)عي4 الشق)20000)الدار الشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املود4  يوسف  السيد 

الرقم) (90 زنقة) هلل  عشد  موالي  حي 

26)عي4 الشق)20000)الدار الشيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

502I

TOWN 48

town 48
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

TOWN 48

47 ب رع اللة ي قوت الط بق 

الخ مس الدار الشيض ء ، 20000، 

casablanca maroc

town 48 بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 47 ب رع 

اللة ي قوت الط بق الخ مس الدار 

الشيض ء - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

752896

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 ركتوبر)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 town (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.48
مطور) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.

47)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

الدار) الخ مس  الط بق  ي قوت  اللة 

الشيض ء) الدار  (20000 (- الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ع دل روعلي):))1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة).

السيد ع دل روعلي):)1.000)بقيمة)

100.000)درهم.
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) روعلي  ع دل  السيد 
زنقة ابن ح مديس بركو4 الدار) (25
الشيض ء) الدار  (20000 الشيض ء)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) روعلي  ع دل  السيد 
زنقة ابن ح مديس بركو4 الدار) (25
الشيض ء) الدار  (20000 الشيض ء)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

نونبر)2020)تحت رقم)-.

503I

STE SUD EST GESTION SARL

ALHADATH EDITION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العم رة 99 ب رع موالي 

علي الشر ف ، 52000، الربيدية 
املغرب

ALHADATH EDITION بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
و عنوا4 مقره  االجتم عي س حة 

الحسن الث ني رقم 16 الط بق الث ني  
- 52000 الربيدية .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.12713
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)10)فبراير)2021)تم تحو 7)
الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)
ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 
ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)139/2021.

504I

STE SUD EST GESTION SARL

ALHADATH EDITION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العم رة 99 ب رع موالي 

علي الشر ف ، 52000، الربيدية 

املغرب

ALHADATH EDITION بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي س حة 

الحسن الث ني رقم 16 الط بق الث ني  

- 52000 الربيدية املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.12713

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

 10.000« ري من) درهم«) (290.000«

عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)139/2021.

505I

STE SUD EST GESTION SARL

ATLARISS BUREAU

بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العم رة 99 ب رع موالي 

علي الشر ف ، 52000، الربيدية 

املغرب

ATLARISS BUREAU بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي رقم 02 

الزنقة 01 ب رع الداخلة الط بق 

الث ني - 52000 الربيدية املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2011/8697
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
-استيراد وتصدير
-ربغ ل مختلفة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)138/2021.

506I

afaqconseil

KB-SECURITE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KB-SECURITE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الفرح ايت اور ر رقم 1135 مراكش 

- 40000 مراكش مغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
110337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (14
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
KB- (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SECURITE

:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

الحم ية واملراقشة من السرقة).

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مراكش) (1135 الفرح ايت اور ر رقم)

- 40000)مراكش مغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد كم ل بك ز):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد كم ل بك ز عنوانه)ا))مسيرة)

  8 الشقة) س  عم رة  (3 ت فياللت) (2

40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كم ل بك ز عنوانه)ا))مسيرة)

  8 الشقة) س  عم رة  (3 ت فياللت) (2

40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (18 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2021)تحت رقم)119580.

507I

 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE ET SOINS

ATHENTIQUE

HKA ARCHI

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HKA ARCHI

264 ب رع غ ندي رقم 10 الدار 

 casablanca ،20230 ، الشيض ء

MAROC

HKA ARCHI  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 264 ب رع 

غ ندي رقم 10 الدار الشيض ء - 

20230 الدار الشيض ء املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HKA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

. ARCHI

مهندس) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

معم ري.

 264 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع غ ندي رقم)10)الدار الشيض ء)-)

20230)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ح لمي) كر م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 

السيد كر م ح لمي):)1000)بقيمة)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 54 السيد كر م ح لمي عنوانه)ا))

 2 إق مة موالي يوسف عم رة ج ط)

 20230 ( يوسف) موالي  (108 بقة)

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 54 السيد كر م ح لمي عنوانه)ا))

 2 إق مة موالي يوسف عم رة ج ط)

 20230 يوسف) موالي  (108 بقة)

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770838.

508I

STE SUD EST GESTION SARL

ALHADATH EDITION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العم رة 99 ب رع موالي 

علي الشر ف ، 52000، الربيدية 
املغرب

ALHADATH EDITION بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي س حة 

الحسن الث ني رقم 16 الط بق الث ني  
- 52000 الربيدية املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.12713
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):
ادريس بوداش)) )ة)) تفو ت السيد)
 100 حصة اجتم عية من رص7) (40
بديعة) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

الدر وش بت ر خ)10)فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)139/2021.

509I

SOFICODEX

PRIMONIAL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، درب عمر ، 20032، الدار 
الشيض ء املغرب

PRIMONIAL بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
ابن ت بفي4، حكم 2، زنقة 9 رقم 

63، الط بق االر�سي - 20230 
الدارالشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.415017
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)01)م رس)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
(،2 حكم) ت بفي4،) ابن  »ب رع  من)
(- االر�سي) الط بق  (،63 رقم) (9 زنقة)
إلى) املغرب«) الدارالشيض ء) (20230
زاو ة زنقة) (7 »اق مة املنظر الجمي7)
محمد،) سيدي  وس حة  سجلم سة 
 20500 (- بلفيدير) (7 رقم) مح7 

الدارالشيض ء))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770825.
510I

SOFICODEX

PRIMONIAL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، درب عمر ، 20032، الدار 
الشيض ء املغرب

PRIMONIAL بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي اق مة 
املنظر الجمي7 7 زاو ة زنقة 

سجلم سة وس حة سيدي محمد، 
مح7 رقم 7 بلفيدير  - 20100 

الدارالشيض ء املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.415017

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (01 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
مقهى،)سن ك،)ق عة ب ي.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770825.
511I

COM PASSADENA SARL

COM PASSADINA SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

COM PASSADENA SARL

4 زنقة ب صدين  طر ق تطوا4 فيال 

TANGER MAOC ،90000 ، مدر د

COM PASSADINA SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 4 زنقة 

ب صدين  طر ق تطوا4 فيال مدر د 

4 زنقة ب صدين  طر ق تطوا4 فيال 

.TANGER MAROC 90000 مدر د

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.16679

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))رحمد)&)حشيشة)

اسلمني)&)الشلقي)5)حصة اجتم عية)

السيد) ( حصة لف ئدة) (38 من رص7)

31)دجنبر) )ة))ف طمة اسلمني بت ر خ)

.2020

(& رحمد) )ة)) السيد) تفو ت 

حصة) (10 الشلقي) (& اسلمني) حشيشة 

اجتم عية من رص7)38)حصة لف ئدة))

 31 ايم 4 اسلمني بت ر خ) )ة)) السيد)

دجنبر)2020.

تفو ت السيد))ة))رحمد)&)حشيشة)

اسلمني)&)الشلقي)5)حصة اجتم عية)

السيد) ( حصة لف ئدة) (38 من رص7)

دجنبر) (31 نعيمة اسلمني بت ر خ) )ة))

.2020

(& رحمد) )ة)) السيد) تفو ت 

حصة) (13 الشلقي) (& اسلمني) حشيشة 

اجتم عية من رص7)38)حصة لف ئدة))
 31 )ة))ربيدة اسلمني بت ر خ) السيد)

دجنبر)2020.

تفو ت السيد))ة))رحمد)&)حشيشة)

اسلمني)&)الشلقي)5)حصة اجتم عية)

السيد) ( حصة لف ئدة) (38 من رص7)

دجنبر) (31 كلثوم اسلمني بت ر خ) )ة))

.2020
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (11 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2405.

512I

FIDACTIVE

PONS SPORT CARS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

PONS SPORT CARS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 48 

لحسن بونعم 4 حي الداخلة اك دير - 

80000 اك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 PONS(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SPORT CARS

تلميع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتنظيف السي رات.
 48 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

لحسن بونعم 4 حي الداخلة اك دير)-)

80000)اك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 900 ( (: السيد سعيد ايت بوبكر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد سعيد ايت بوبكر عنوانه)ا))
رقم)48)لحسن بونعم 4 حي الداخلة))

80000)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد ايت بوبكر عنوانه)ا))
رقم)48)لحسن بونعم 4 حي الداخلة))

80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)46635.

513I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

MOA INDUSTRY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

ET CONSEIL

 RES(MIMOUZA(IMM(D 3EME

 ETAGE(APP 10, CITE(FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

MOA INDUSTRY بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 5 

الط بق االول عم رة التج رة ب رع 
الحسن الث ني - 86603 ايت ملول 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

22751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MOA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.INDUSTRY

تج رة،) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء) مواد  وتصدير  استيراد 

والعق قير).
 5 رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع) التج رة  عم رة  االول  الط بق 
ايت ملول) (86603 (- الث ني) الحسن 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد امي4 برجو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 83 عنوانه)ا)) برجو  امي4  السيد 

فيلنوف لوبي) (06270 ب رع البرمو4)

فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 83 عنوانه)ا)) برجو  امي4  السيد 

فيلنوف لوبي) (06270 ب رع البرمو4)

فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)676.

514I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

T.R.G
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العم رة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46300، اليوسفية املغرب

T.R.G بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 

14 زنقة سيدي رحمد حي السالم - 

46300 السوسفية املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2319

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))مصعب مسند) تفو ت السيد)

167)حصة اجتم عية من رص7)334 

عشد هللا) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

دبيبيح بت ر خ)11)م رس)2021.

)ة))مصعب مسند) تفو ت السيد)

167)حصة اجتم عية من رص7)334 

اسم عي7) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة)

افح يلي بت ر خ)11)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 17 بت ر خ) ( ب ليوسفية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)88/2021.

515I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 LOGISTIC ET
ENTREPOSAGE FIONA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

 LOGISTIC ET ENTREPOSAGE

FIONA  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي رقم 25 

ب رع 686 الجرف إنزك 4 - 86150 

إنزك 4  املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20537

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (06 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
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لحس به) املستخدمي4  نق7 
الخ ص ولآلخر ن.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (18 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)686.
516I

CCJF

NEW AGE DISTRIBUTION  
NAD باختصار

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح7 بركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

NEW AGE DISTRIBUTION  
ب ختص ر NAD بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 محج 
مرس سلط 4 الشقة 3 الط بق األول 

- 20000 الدارالشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.478191

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (28 في) املؤرخ 
محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)
 NEW AGE ( ( ذات الشر ك الوحيد)
  NAD DISTRIBUTIONب ختص ر)
درهم) (100.000 ررسم له ) مشلغ 
محج) (26 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 
مرس سلط 4 الشقة)3)الط بق األول)
- 20000)الدارالشيض ء)املغرب نتيجة)

ل):)ح7 مشكر للشركة قش7 االج7).
26)محج) و حدد مقر التصفية ب)
مرس سلط 4 الشقة)3)الط بق األول)

- 20000)الدارالشيض ء)املغرب.)
و عي4:

و) الفض7  ابو  ( ( ف تن) السيد)ة))
ط بق) (3 بقة) (45 عم رة) عنوانه)ا))
املحيط) فض دات  (3 س) م  السفلي 
الدارالشيض ء) (20000 عزوز) اوالد 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768924.

517I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

MAAYIAAH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

ب رع ف س ، ركن ابن طفي7 ، إق مة 

دي موند، الط بق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

MAAYIAAH بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي س حة 

ابراهيم الروداني ب رع السين  إق مة 

بتهوفن 2 الط بق 3 رقم 82 طنجة - 

90000  طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114311

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAAYIAAH

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتصدير املالبس النس ئية.

س حة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ابراهيم الروداني ب رع السين  إق مة)
(- 82)طنجة) 3)رقم) الط بق) (2 بتهوفن)

90000))طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (500 ( (: السيدة هند وهبي)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 2 عنوانه)ا)) وهبي  هند  السيدة 

 RUE DU MARECHAL FOCH

 37300 JOUE-LES TOURS

.FRANCE

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 2 عنوانه)ا)) وهبي  هند  السيدة 

 RUE DU MARECHAL FOCH

 37300 JOUE-LES TOURS

FRANCE

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240482.

518I

o.b.compta

 GHARB TRAVAUX GENIE

CIVIL ET  EQUIPEMENTS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

o.b.compta

161 ب رع محمد الديوري عم رة ب 
رقم 33 ، 14000، القنيطرة املغرب

 GHARB TRAVAUX GENIE CIVIL

ET  EQUIPEMENTS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 556 

املغرب العربي د  ب رع محمد 

الديوري و غ ندي و مش رك الدك لي 

اق مة م ر ن  مكتب 2 14000 

القنيطرة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.54213
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (11 في) املؤرخ 

املص دقة على):
مش رك) )ة)) السيد) تفو ت 
550)حصة اجتم عية من) الدكدوكي)
رص7)5.500)حصة لف ئدة))السيد))ة))

خ لد لكرد بت ر خ)11)م رس)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 17 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81638.
519I

مكتب مح سشة

IRRILAVANCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

مكتب مح سشة
عم رة 41 بقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الربيدية ، 52004، 

الربيدية املغرب
IRRILAVANCE  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر ريت 
مسعود مدغرة الربيدية - 52000 

الربيدية املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.14169

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2020 دجنبر) (22 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))محند اليوسفي)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (330
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
دجنبر) (22 بت ر خ) ابوي  ( اسم عي7)

.2020
تفو ت السيد))ة))محند))اليوسفي)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (330
1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))عشد)
دجنبر) (22 بت ر خ) عز ز  ( الحفيض)

.2020
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب لربيدية))بت ر خ)21)ين ير)

2021)تحت رقم)33/2021.
520I

CADES SARL

FABRINADA SARLAU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
FABRINADA SARLAU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية)

 BD 46 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 ZERKTOUNI(ETG 1 BUR 3 46
 BD(ZERKTOUNI(ETG 1 BUR 3

20014 الدارالشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.429071

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر ح7) (2021 22)م رس) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
 FABRINADA الوحيد) الشر ك 
 100.000 مشلغ ررسم له ) ( (SARLAU
 46 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  
 BD ZERKTOUNI ETG 1 BUR 3
 46 BD ZERKTOUNI ETG 1 BUR
املغرب) الدارالشيض ء) (3 20014

نتيجة ل):)ح7 مسشق لشركة.
و حدد مقر التصفية ب)46)ب رع)
املغرب) (3 رقم) (1 ط بق) الزرقطوني 

20014)الدارالشيض ء)املغرب.)
و عي4:

فت ح و عنوانه)ا)) ( ن دا) السيد)ة))
بعلشك) اق مة  بعلشك  زنقة  (41
املغرب) الدارالشيض ء) (20200   20

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 03 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)763884.
521I

fidia(audit

CAMPO SEEDS  كمبو سدس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

fidia(audit
 rue(mustapha(el(maani 201

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc
CAMPO SEEDS  كمشو سدس 

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 12 زنقة 
مصطفى املع ني الط بق الت ني 

الشقة 12 - 20130 الدار الشيض ء 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494327

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

CAMPO SEEDS))كمشو سدس.
استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتصدير املدخالت الزراعية.
زنقة) (12 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الت ني) الط بق  املع ني  مصطفى 
الشيض ء) الدار  (20130  -  12 الشقة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: رضوا4) خ ير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) رضوا4  خ ير  السيد 
 64 رقم) (24 زنقة) اليقصور  تجزئة 

بقة)3)ح ح)20000)الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رضوا4  خ ير  السيد 
 64 رقم) (24 زنقة) اليقصور  تجزئة 

بقة)3)ح ح)20000)الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769867.

522I

MERYEM EL YAAGOUBI

 STE JAAFARE

D'INVESTISSEMENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MERYEM EL YAAGOUBI

 BOULEVARD MOHAMED

 V KISSARIAT MEKKA N10

GUERCIF ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE JAAFARE

D'INVESTISSEMENT  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ظهر املحلة 

تجزئة السالم زنقة ر 81 رقم 48 

OUJDA MAROC 60020 - وجدة

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. JAAFARE D’INVESTISSEMENT

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

TRAVAUX D’AGRICULTURE

 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION

.TRAVAUX D’IRRIGATION

ظهر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 81 ر) زنقة  السالم  تجزئة  املحلة 

 OUJDA  60020 (- وجدة) (48 رقم)

.MAROC

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 670 ( (: الهرادي) السيدة حسن ء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: السيد عشد الكر م جعفر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة حسن ء)الهرادي عنوانه)ا))

 81 ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ر)

رقم)48)وجدة)60020)وجدة املغرب.

جعفر) الكر م  عشد  السيد 

بوعرفة) (57 عنوانه)ا))حي الفتح رقم)

61200)بوعرفة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حسن ء)الهرادي عنوانه)ا))

 81 ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ر)

رقم)48)وجدة)60020)وجدة املغرب

جعفر) الكر م  عشد  السيد 

بوعرفة) (57 عنوانه)ا))حي الفتح رقم)

61200)بوعرفة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)987.

523I
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alexi

POLYSOL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca maroc

POLYSOL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 29 ب رع 

مصطفى املع ني - 20300  الدار 

الشيض ء  املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

117095

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2002 يونيو) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.POLYSOL
العزل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

امل ئي)،)السق الت.)-)استيراد وتصدير)

وتسو ق جميع مواد ومنتج ت الشن ء.

29)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

الدار) ( (20300 (- املع ني) مصطفى 

الشيض ء))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد علي عزاوي عنوانه)ا)))الدار)

الشيض ء)،)3)،)ب رع واحة رو تيليتس))

20300)الدار الشيض ء)املغرب.

طيرلشهر)) اهللا  عشد  ( السيد)

 2000 إيط لي ) كونيو،) عنوانه)ا))

إيط لي  إيط لي .

 59 السيد دريس ليف عنوانه)ا))

الدار) (20300   1 دريسي ) (46 ،)ب رع)

الشيض ء)املغرب.
عزاوي)) عشدالكر م  السيد 

3)،)ب رع) )الدار الشيض ء)،) عنوانه)ا))

الدار) (20300 رو تيليتس) واحة 

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))علي عزاوي عنوانه)ا)))الدار)

الشيض ء)،)3)،)ب رع واحة رو تيليتس))

20300)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

يونيو)2002)تحت رقم)-.

524I

CADES SARL

SCHOLA EVENTS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

CADES SARL

 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SCHOLA EVENTS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 55 ب رع 

السليم 4 الف ر�سى ط بق 3 رقم 7 - 

20010 الدار الشيض ء املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.314543

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

SCHOLA EVENTS)بركة ذات) ح7)

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد مشلغ ررسم له )10.000)درهم)

ب رع) (55 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 
 -  7 رقم) (3 السليم 4 الف ر�سى ط بق)

الدار الشيض ء)املغرب نتيجة) (20010

لح7 مسشق للشركة.

و عي4:

السيد)ة))كم ل)))لهاللي و عنوانه)ا))

 3 زنقة بير4 اق مة واليلي ط بق) (12

املغرب)) ( الدارالشيض ء) (20200  8 ر)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)31)دجنبر)2020)وفي)55)ب رع)

 -  7 رقم) (3 السليم 4 الف ر�سى ط بق)

20014)الدار الشيض ء))املغرب).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)767116.

525I

CANOCAF SARL

COMPTE JUSTE
إعال4 متعدد القرارات

CANOCAF SARL

ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC

COMPTE JUSTE »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 

الجيش امللكي رقم 246 - - الن ظور  

املغرب .

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.13001

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)11)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

توسيع نش ط الشركة))

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

مالئمة النظ م األس �سي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

بز  دة:) االجتم عي  الهدف  تمديد 

االنع ش العق ري

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)548.
526I

CANOCAF SARL

NADOR 3000
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

CANOCAF SARL
ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC
NADOR 3000 بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  االجتم عي حي املط ر 
اق مة صور   - 62000 الن ظور  

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
19123

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تم حذف) 11)م رس) املؤرخ في)
األنشطة الت لية من نش ط الشركة)

الح لي):
2/استيراد) مخبزة) 1/استغالل 

وتصدير الحشوب والقط ني
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)549.
527I

مكتب توجة للمح سشة

 HAIBEL FOR VACATION
 TRAINING AND

CONSULTING PRIVEE هيبل
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

مكتب توجة للمح سشة
ب رع املسيرة زنقة 1 رقم 8 كلميم ، 

82000، كلميم املغرب
 HAIBEL FOR VACATION

 TRAINING AND CONSULTING
PRIVEE هيش7 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 89 
حي القدس اك دير - 80000 اك دير 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.39717

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)03)فبراير)2020)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»رقم)89)حي القدس اك دير)-)80000 
رقم) (11 »بلوك) إلى) املغرب«) اك دير 
136)بنسرك و اك دير)-)80000)اك دير))

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (09 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98256.

528I

FIDUS FETHI

TAST IT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI(N4 2EME(ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

TAST IT بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الربيع 
ب رع الهن ء رقم 40 وجدة - 60040 

وجدة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36855
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TAST (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.IT

الطع م) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

والوجش ت الخفيفة

استيراد وتصدير جميع املنتج ت)

واملواد الخ م

التج رة واألعم ل املتنوعة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي الربيع)

 60040 (- 40)وجدة) ب رع الهن ء)رقم)

وجدة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 450 ( (: مستقيم) عم د  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 450 ( (: اسعيدي) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: ابراهمي) ط رق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مستقيم  عم د  السيد 

العسكري)) املستشفى  املحمدي  حي 

60040)وجدة املغرب.

ايوب اسعيدي عنوانه)ا)) السيد 

  6 رقم) الهدهد  زنقة  السع دة  حي 

60040)وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) ابراهمي  ط رق  السيد 

 2 حي السالم اعو نت السراق الهن ء)

رقم)79  60040)وجدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مستقيم  عم د  السيد 

العسكري)) املستشفى  املحمدي  حي 

60040)وجدة املغرب

عنوانه)ا)) ابراهمي  ط رق  السيد 

 2 حي السالم اعو نت السراق الهن ء)

رقم)79  60040)وجدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)932.

529I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE FALCON SERVICE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 ب رع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو4 املغرب

STE FALCON SERVICE بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوف ق رقم 217 بلوك د العيو4  - 

70000 العيو4  املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FALCON SERVICE

توزيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

-الهندسة) الشن ء) ابغ ل  (- الشض ئع)

املدنية)-)التج رة الع مة).

مدينة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- ( بلوك د العيو4) (217 الوف ق رقم)

70000)العيو4))املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الكيرع) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الكيرع  لحسن  السيد 
زنقة الفشت لي رقم)60)حي خط الرملة)

02)العيو4))70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( الكيرع) السيد لحسن 
زنقة الفشت لي رقم)60)حيخط الرملة)

02)العيو4))70000)العيو4))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

18)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)833.

530I

SOKYA SELL

DOLLARBOX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

DOLLARBOX

25 قيس ر ة رحمد كر م زاو ة زنقة 

عمر السالوي و زنقة عشد الرحمن 

الشنقيطي ، 12200، الرب ط الرب ط

DOLLARBOX بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 25 

قيس ر ة احمد كر م زاو ة زنقة عمر 

السالوي و عشد الرحمن الشنقيطي - 

12200 الرب ط الرب ط.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.139593

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2020 نونبر) (23 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

ررسم له ) مشلغ  ( (DOLLARBOX

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

احمد كر م) قيس ر ة  (25 اإلجتم عي)
عشد) و  السالوي  عمر  زنقة  زاو ة 

الرحمن الشنقيطي)-)12200)الرب ط)

الرب ط نتيجة ل):)افالس الشركة.

 25 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

قيس ر ة احمد كر م زاو ة زنقة عمر)

السالوي و عشد الرحمن الشنقيطي)-)

12200)الرب ط الرب ط.)
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و عي4:

بش  و عنوانه)ا)) ( السيد)ة))سعد)

زنقة مسقط رقم)34 10000)اصيلة)

اصيلة كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (19 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111483.

531I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE PLATINIUM  ROAD

SARL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السم رة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

  STE(PLATINIUM  ROAD(SARL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

 HAY EL و عنوا4 مقره  االجتم عي

 FATH 03 AV(MAKKA(N°12 ES

SEMARA - 72000 السم رة .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1563

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)10)فبراير)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 

ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم رة))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)65/2021.

532I

CLICKING CONSEIL MAROC

  BIO NASMY TRAVAUX
DIVERS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

CLICKING CONSEIL MAROC
ب رع موالي عشد هللا تجزئة البست 4 
زنقة الفردوس رقم 80 ، 40090، 

مراكش املغرب
 BIO(NASMY(TRAVAUX  DIVERS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الشقة 

رقم 2 تجزئة البست 4 رقم 80 ب رع 
موالي عشدهللا الفردوس - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BIO (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NASMY TRAVAUX  DIVERS
:)رعم ل رو) غرض الشركة بإيج ز)

تشييد متنوعة.
الشقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
80)ب رع) 2)تجزئة البست 4 رقم) رقم)
 40000 (- الفردوس) عشدهللا  موالي 

مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: اسم ء) اواليدي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100% (: السيدة اواليدي اسم ء)

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة اواليدي اسم ء)عنوانه)ا))

 40000 ( بر مة) زمرا4  درب  (120

مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اواليدي اسم ء)عنوانه)ا))

 40000 ( بر مة) زمرا4  درب  (120

مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)181787.

533I

STE SUD EST GESTION SARL

ALHADATH EDITION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

توسيع نش ط الشركة)

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العم رة 99 ب رع موالي 

علي الشر ف ، 52000، الربيدية 

املغرب

ALHADATH EDITION بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي س حة 

الحسن الث ني رقم 16 الط بق الث ني 

- 52000 الربيدية املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.12713

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

السمعي الشصري و التواص7.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)139/2021.

534I

العيو4 استش رات

ELMIR COMPUTER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

العيو4 استش رات

رقم 31 ب رع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو4 املغرب

ELMIR COMPUTER بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي موالي 

ربيد بلوك 13 رقم 05 - 70000 

العيو4 املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.9231

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)22)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 05 رقم) (13 »حي موالي ربيد بلوك)

»حي) إلى) املغرب«) العيو4  (70000  -

 5 موالي ربيد الشطر الث لث بلوك)

رقم)31  - 70000)العيو4))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

08)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)715.

535I

KARINESSE HOLDING

كارينيس هولدينغ
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KARINESSE HOLDING

 49RUE JEAN JAURES QUARTIER

 GAUTIER 6EME(ETG(APT(N

 °12 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

ك ر نيس هولدينغ بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 49 زنقة 

جو4 جوريس حي غوتيي الط بق 

الس دس بقة رقم 12 الدار 

الشيض ء  - 20060 الدار الشيض ء 

املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

ك ر نيس هولدينغ.

و) كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األمالك العق ر ة اململوكة) ( استغالل)

رو املكر ة.
زنقة) (49 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الط بق) غوتيي  حي  جوريس  جو4 

الس دس بقة رقم)12)الدار الشيض ء))

- 20060)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 250 ( (: البزاري) إن س  ( السيدة)

حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: السيدة ر م البزاري)

بقيمة)25.000)درهم للحصة).

السيد كمي7 البزاري):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) البزاري  إن س  السيدة 

ب رع محمد عشدو درج ب ط بق) (57

الشيض ء)) ب رك  دي  لوري  إق مة  (2

20340)الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) البزاري  ر م  السيدة 

ب رع محمد عشدو درج ب ط بق) (57

الشيض ء)) ب رك  دي  لوري  إق مة  (2

20340)الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) البزاري  كمي7  السيد 

ب رع محمد عشدو درج ب ط بق) (57

الشيض ء)) ب رك  دي  لوري  إق مة  (2

20340)الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) البزاري  محمد  السيد 
ب رع محمد عشدو درج ب ط بق) (57
الشيض ء)) ب رك  دي  لوري  إق مة  (2

20340)الشيض ء)املغرب
عنوانه)ا)) بنجلو4  مر م  السيدة 
ب رع محمد عشدو درج ب ط بق) (57
الشيض ء)) ب رك  دي  لوري  إق مة  (2

20340)الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771075.

536I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

H
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA(MAHASSINE(APPT
 N°2 MASSIRA(I(C(MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

H بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مكتب رقم 
1 جم عة الو دا4 املحمدية مرا كش 

مرا كش 40000 مراكش 40000
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112315
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.H(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته
(: بإيج ز) الشركة  غرض 
والسي حية) الفندقية  الخدم ت 
االطف ل) االلع ب  مجمع  تسيير 

والتسييرالحرللمرافق السي حية

مكتب) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
املحمدية) الو دا4  جم عة  (1 رقم)
مراكش) (40000 كش) مرا  كش  مرا 

.40000
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة هند بن اسم عي7):))750 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ابو بشع هيثم):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
اسم عي7) بن  هند  السيدة 
بدي) الع   املنصور  زنقة  عنوانه)ا))
الط بق)4)بقة)11)املع ر ف))60000 

الدار الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) هيثم  بشع  ابو  السيد 
 4 الط بق) بدي  الع   املنصور  زنقة 
الدار) (60000 ( املع ر ف) (11 بقة)

الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسم عي7) بن  هند  السيدة 
بدي) الع   املنصور  زنقة  عنوانه)ا))
الط بق)4)بقة)11)املع ر ف))60000 

الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)2981.
537I

ALLEGEANCE CONSULTING

GLACE UP SARL
إعال4 متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 
و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
GLACE UP SARL  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: تجزئة 
املجد املنطقة الصن عية بتجزئة 
رقمBP-4127-755 االدريسية  - 

90000 طنجة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.12001

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)26)نونبر)2019

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

الذي) املسير:) استق لة  رقم  قرار 

السيد) استق لة  م يلي:) على  ينص 

ربيد ملشرفي من مه مه كمسير وحيد)

لشركة)

قرار رقم تعيي4 مسير جديد:)الذي)

تعيي4 السيد عز ز) ينص على م يلي:)

مج ب مسير جديد لشركة)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

م يلي:)تعيي4 السيد عز ز مج ب مسير)

جديد لشركة)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (25 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2019)تحت رقم)228977.

538I

YF CONSULTING SERVICES

INFOREDA

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

INFOREDA بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 47 ب رع 

عمر ابن الع ص اق مة اسم عي7 

مكتب 4 القنيطرة. - 14000  

القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.INFOREDA

غرض الشركة بإيج ز):)بيع،)براء)

و استيراد جميع انواع ادوات ومعدات))

املعلومي ت و مستلزم ت املكتب..

47)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

اسم عي7) اق مة  الع ص  ابن  عمر 

  14000 (- القنيطرة.) (4 مكتب)

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد هر لة رض ):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) رض   هر لة  السيد 

القنيطرة.) (E الحوز ة بلوك) (19 رقم)

14000)القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رض   هر لة  السيد 

القنيطرة.) (E الحوز ة بلوك) (19 رقم)

14000)القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81653.

539I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HMOURI CAR SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE HMOURI CAR SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 19 عي4 

الع طي 2 الرابيدية  - 52000 

الربيدية املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.13111

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)09)م رس)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

(- ( الرابيدية) (2 الع طي) عي4  (19«

52000)الربيدية املغرب«)إلى)»زنقة)

(- الرابيدية) كلميمة  تنجداد  الشور 

52000)الربيدية))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)150.

540I

CANOCAF SARL

 BOULANGERIE PATISSERIE

GOUROUGOU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CANOCAF SARL

ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE

GOUROUGOU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 
لعرا�سي عم رة محمد رمي4  - 

62000 الن ظور املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.7673

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)24)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
(- ( »حي لعرا�سي عم رة محمد رمي4)
62000)الن ظور املغرب«)إلى)»تع ونية)
الفتح قر ة رركم 4)-)62352)الن ظور))

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)18)م رس)

2021)تحت رقم)572.

541I

مكتب مح سشة

MAISON D'HOTE SAHARA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

مكتب مح سشة
عم رة 41 بقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الربيدية ، 52004، 

الربيدية املغرب
 MAISON D'HOTE SAHARA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر زاو ة 
املكيس اوفوس - 52000 الربيدية 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.8089

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))ابراهيم الحي 4))
 20 رص7) من  اجتم عية  حصة  (10
خديجة) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

الحي 4))بت ر خ)03)م رس)2021.
تفو ت السيد))ة))ابراهيم الحي 4))
 20 رص7) من  اجتم عية  حصة  (10
عشيشة) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

الحي 4))بت ر خ)03)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)142.

542I

HORIZON LINES SARL

MOAK IMMOBILIERE
إعال4 متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL

ب رع محمد اليزيدي، إق مة 

األندلس، بلوك H، الط بق الث ني، 

رقم 11 ، 93040، تطوا4 املغرب

MOAK IMMOBILIERE »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 

الشرف ء، إق مة األندلس، رقم 31، 

الط بق األر�سي - 93000 تطوا4 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.7267

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)05)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

السيد) للمسيرين  التجديد  م يلي:)

الجنسية،) مغربي  ركروخ،) مراد 

بتطوا4،) الق طن  األهلية،) ك م7 

حي) (،644 رقم) (،1 (– تجزئة سواني)

العثم ني،) رحمد  والسيد  املط ر،)

األهلية،) ك م7  الجنسية،) مغربي 

دوار روالد عي�سى،) الق طن ب لن ظور،)

كمسيرين) مه مهم   في  إنص ر،) بني 

غير) ملدة  الشركة  ب سم  ومتصرفي4 

التوقيع) وتخو لهم  صالحية  محددة 

ب سم الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:))

األس �سي) الق نو4  على  املص دقة 

التعديلي.

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)15:)الذي ينص على م يلي:)

املسير،)املدة وصالحي ت التسيير
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)380.

543I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE FONCIERE AL IRFANE

SARL
إعال4 متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

  STE FONCIERE AL IRFANE SARL

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 59 

ب رع الزرقطوني الط بق الث لت 
رقم 8 الدار الشيض ء - 20999 الدار 

الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.114461

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)15)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

الذي ينص على) قرار رقم األول:)

تغيير املقر اإلجتم عي من رقم) م يلي:)

ب رع الزرقطوني الط بق الث لت) (59
رقم)8)الدار الشيض ء)إلى فيال رقم)18 

ب رع حسنونة حي مرب 4

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  األول:) رقم  بند 

تغيير املقر اإلجتم عي من رقم) م يلي:)

ب رع الزرقطوني الط بق الث لت) (59
رقم)8)الدار الشيض ء)إلى فيال رقم)18 

ب رع حسنونة حي مرب 4

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2762/2021.

544I

COFIRAD

GOLD SAT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES

V.N ، 30200، FES(MAROC

GOLD SAT بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

املنظر الجمي7  ترجس س رقم 61  - 

30030 ف س املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.48397

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)15)ركتوبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»زنقة املنظر الجمي7))ترجس س رقم)

61  - 30030)ف س املغرب«)إلى)»65)د)

تجزئة مجموعة الورود)3)طر ق عي4)

اللشقف)-)30010)ف س))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1126/2021.

545I

Khidmat(Attajir

AMINI CARS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA(MAROC

AMINI CARS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 IMMB وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 02 APPT 06, 3EME(ETAGE(RUE

 ALLAL(BEN(ABDELLAH - 52000

.ERRACHIDIA ERRACHIDIA

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.13789

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (04 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))الكشير الحمدي)

من) اجتم عية  حصة  (600 علوي)

)ة)) السيد) ( 100)حصة لف ئدة) رص7)

 04 بت ر خ) علوي  الحمدي  محمد 

م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 17 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)144/2021.

546I

فيك ميد

STE MEDIGIENE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

فيك ميد

3، ب رع الوحدة الط بق األول رقم 1 

، 93000، تطوا4 املغرب

STE MEDIGIENE SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي ب رع واد 

علي 4 عم رة الزهرة رقم 7 بقة رقم 

10 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.89085

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (24 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

املنتج ت،) تصدير  و  استيراد 

بشه) الطشية،) واملعدات  اللوازم،)

الطشية والشيطر ة.).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (24 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1837.

547I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ACHRAF ET IMRAN CAR
إعال4 متعدد القرارات

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,ب رع جش7 هبري ,امزور4 ، 
32250، الحسيمة املغرب

ACHRAF ET IMRAN CAR  »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: الطر ق 
الرئيسية رقم 2 ، امزور4 ، - 32250 

الحسيمة املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.2857

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)19)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
ريوب) السيد  تفو ت  على  املص دقة 
التي) اجتم عية  حصة  (500 ف ري�سي)
لف ئدة) الشركة  ررسم ل  في  يملكه  

السيد اهش ض عشد الخ لق)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
املص دقة على تحول الشك7 الق نوني)
مسؤولية) ذات  بركة  من  للشركة 
ذات مسؤولية) الى بركة  ( محدودة)

محدودة))ذات بر ك وحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
ف ري�سي) يوب  ر  املسير  عهدة  تجديد 
  RB5676 ( الح م7 لشط قة التعر ف)

ملدة غير محددة
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تحيي4 الق نو4 األس �سي للشركة).
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
مسؤولية) ذات  بركة  هي  الشركة 

محدودة ذات بر ك وحيد
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
بمشلغ) نقدا  س هم  الوحيد  الشر ك 

100000)درهم
بند رقم)8:)الذي ينص على م يلي:)
املشكلة) ( اإلجتم عية) الحصص 
لررسم ل الشركة هي)1000))،كله  في)

ملكية السيد اهش ض عشد الخ لق
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت ر خ) ( ب لحسيمة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)93.

548I

محمد الخط بي

شركة جولدن فيال
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

محمد الخط بي
ب رع االندلس عم رة االحش س ، 

32000، الحسيمة املغرب
بركة جولد4 فيال بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

السواني جم عة ايت يوسف وعلي 
اقليم الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3285
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

جولد4 فيال.
و) قهوة  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مطعم.
دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
وعلي) يوسف  ايت  جم عة  السواني 
الحسيمة) (32000 (- اقليم الحسيمة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد حسن بلح ج):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
250)حصة) ( (: السيد رنور بلح ج)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ع صم بلح ج):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حسن بلح ج):)500)بقيمة)
100)درهم.

بقيمة) (250 (: السيد رنور بلح ج)
100)درهم.

السيد ع صم بلح ج):)250)بقيمة)
100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بلح ج  حسن  السيد 
يوسف) ايت  جم عة  السواني  دوار 

وعلي)32000)الحسيمة املغرب.
السيد رنور بلح ج عنوانه)ا))دوار)
وعلي) يوسف  ايت  جم عة  السواني 

32000)الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)) بلح ج  ع صم  السيد 
يوسف) ايت  جم عة  السواني  دوار 

وعلي)32000)الحسيمة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلح ج  حسن  السيد 
دوار السواني جم عة ايت يوسف و)

علي)32000)الحسيمة املغرب
السيد رنور بلح ج عنوانه)ا))دوار)
وعلي) يوسف  ايت  جم عة  السواني 

32000)الحسيمة املغرب
عنوانه)ا)) بلح ج  ع صم  السيد 
يوسف) ايت  جم عة  السواني  دوار 

وعلي)32000)الحسيمة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ر خ) ( ب لحسيمة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)265.
549I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BUS CITY MOUTAJADIDA
إعال4 متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ب رع مور ت ني  صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
 BUS CITY MOUTAJADIDA

»بركة  املس همة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: قصر 

الشلدية ب رع محمد الخ مس جيليز - 
40000 مراكش املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.75509
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)24)دجنبر)2020
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تعيي4 متصرف جديد السيد إبراهيم)

بوحنش)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
ك م7) بشك7  واملص دقة  املوافقة 
ودو4 تحفظ على تعيي4 املدير الع م)

للشركة السيد عشد العز ز ف رس.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على م يلي:)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122048.

550I

conseils sarl

CAH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

conseils sarl
ب رع لشن 4 اق مة ي منة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
CAH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركب 

العرف GH 19 4 عم رة 215 الط بق 
السفلي رقم 183 طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

67213
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.CAH(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

جميع) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

انواع األبغ ل الشن ء)و العمومية.

مركب) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الط بق) (215 GH 19)عم رة) العرف 4)

 90000 طنجة) (183 رقم) السفلي 

طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 99.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (33 ( (: السيد خ لد بشور)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد العط ر):))33)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 33 ( (: ابيشش 4) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بشور  خ لد  السيد 

عشد) ( النهضة) ب رع  النهضة  تجزئة 

السالم بن بوحوت رقم)198 90000 

طنجة املغرب.

 6 السيد محمد العط ر عنوانه)ا))

 90000 عم رة الش و ة ب ب الحمرة)

طنجة املغرب.

السيد حميد ابيشش 4 عنوانه)ا))

ب رع جش7 اوكيمد4 تجزئة الصش ح)

90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بشور  خ لد  السيد 

عشد) ( النهضة) ب رع  النهضة  تجزئة 

السالم بن بوحوت رقم)198 90000 

طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ركتوبر) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بطنجة)

2014)تحت رقم)142601.

551I
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CORPORATE AUDIT GROUP

DM ADVISORY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ب رع عشد املومن، الط بق 
الخ مس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
DM ADVISORY بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  67، ب رع 
عز ز بالل، الط بق الث ني، رقم 3، 
املع ر ف  - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DM (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ADVISORY
غرض الشركة بإيج ز):)بيع،)براء)

و كراء))املش ني و العق رات.
(،67 ( (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب رع عز ز بالل،)الط بق الث ني،)رقم)
3،)املع ر ف))-)20000)الدار الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة مر م بن بقرو4)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

بقرو4)) بن  مر م  السيدة 

ب ريس) (. زنقة س نجير) (12 عنوانه)ا))

فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مر م بن بقرو4))عنوانه)ا))

12)زنقة س نجير).)ب ريس فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770716.

552I

ALLEGEANCE CONSULTING

TIFELT PROMOTION SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرودني تق طع ب رع ط نط 4 

و ب رع لشن 4 اق مة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

  TIFELT PROMOTION SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

طنط 4 اق مة لين  رقم 51 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.88739

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (18 في) املؤرخ 

املص دقة على):

اللطيف) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (50 بوحوت)

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (50 رص7)

فرح بوحوت))بت ر خ)10)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240469.

553I

conseils sarl

CAH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

conseils sarl

ب رع لشن 4 اق مة ي منة 1 مكتب 

رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

CAH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

مج هدين قطعة 194 مج هدين 

2/21ط رقم 2 الط بق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.67213

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2016 ربر 7) (20 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

 99.000« ري من) درهم«) (401.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

غشت) (03 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2016)تحت رقم)176311.

554I

Global Infobel

STE SIEMPRE FRESCA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Global Infobel

 N°95 3 émé(étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE SIEMPRE FRESCA  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بلوك 2 
رقم 562 تجزئة اكدال ايت ملول  

ايت ملول 8000 ايت ملول املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SIEMPRE FRESCA

تصدير) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وايراد املواد الفالحية).

 2 بلوك) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
ملول)) ايت  اكدال  تجزئة  (562 رقم)

ايت ملول)8000)ايت ملول املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

((: ادري�سي) احمد  سيدي  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 500 ( (: ( بوسوس) ربيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ادري�سي) احمد  سيدي  السيد 

سيدي) االداري  الحي  عنوانه)ا))

سليم 4) سيدي  (13000 سليم 4)

املغرب.

عنوانه)ا)) بوسوس  السيد ربيد 

تيمة) والد  الكردا4  اس سف   حي 

Agadir 80000)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ادري�سي) احمد  سيدي  السيد 

سيدي) االداري  الحي  عنوانه)ا))

سليم Agadir 13000(4)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

08)ركتوبر) )بت ر خ) االبتدائية ب نزك 4)

2020)تحت رقم)1714.

555I
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HORICOM

SOLY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOLY بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 
عم رة تجزئة مرج 4 1 رقم 206 

الط بق السفلي جم عة ايت والل - 
50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
52605

 04 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.SOLY(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األموال.
مح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 206 رقم) (1 مرج 4) تجزئة  عم رة 
(- الط بق السفلي جم عة ايت والل)

50000)مكن س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد العم رتي حميد عنوانه)ا))
رقم)7)زنقة)19)حي اللة سكينة زواغة)

30020)ف س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العم رتي حميد عنوانه)ا))
رقم)7)زنقة)19)حي اللة سكينة زواغة)

30020)ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1259.
556I

FLASH ECONOMIE

NSL IMMO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NSL IMMO بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 45 زنقة 
عشد الق در مفتكر الط بق 2 الشقة 
4  - 20000 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 NSL (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.IMMO
غرض الشركة بإيج ز):)بيع وبراء)

وبن ء)وهدم جميع العق رات.
زنقة) (45 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
عشد الق در مفتكر الط بق)2)الشقة)4  

- 20000)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بصلة) ي سي4  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بصلة  ي سي4  السيد 
الدار) (20000 ح م) (6 رقم) (26 عم رة)

الشيض ء))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بصلة  ي سي4  السيد 
الدار) (20000 ح م) (6 رقم) (26 عم رة)

الشيض ء))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)495187.
557I

FINAUDIT

ATS GLOBAL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
ATS GLOBAL بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 18 زنقة 
كر نوب7 الط بق 2 رقم 3 روش 

نوار, الدارالشيض ء - 20000 الدار 
الشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.264517
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2021 م رس) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
من) ري  درهم«) (1.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 
تقديم حصص) ( (: عن طر ق) درهم«)

نقدية رو عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771208.
558I

CANOCAF SARL

LK CUISINE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

CANOCAF SARL

ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC

LK CUISINE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : حي 

ع ر ض 3 زنقة 252 رقم 19 - 

62000 الن ظور املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.11627

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 22)فبراير) املؤرخ في)

LK CUISINE)بركة ذات املسؤولية)

 50.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

 -  19 رقم) (252 زنقة) (3 حي ع ر ض)

ل-) نتيجة  املغرب  الن ظور  (62000

نه ية نش ط الشركة).

و عي4:

و) الق دري  ( ( وليد) السيد)ة))

فرخ نة)) إزم ني   دوار  عنوانه)ا))

62000)الن ظور))املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

حي) وفي  (2021 فبراير) (25 بت ر خ)

ع ر ض)3)زنقة)252)رقم)19 - 62000 

الن ظور))املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)10)م رس)

2021)تحت رقم)528.

559I
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ملركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة)

ورزازات

  SOCIÉTÉ VIRAM SERVICES
SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 
ت فياللت ملحقة ورزازات

ب رع موالي ربيد عم رة دادس 
الط بق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »VIRAM(SERVICES «
SARL AU بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

تنصغ رت قلعة مكونة  - 45200 
تنغير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
1209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIÉTÉ( »VIRAM( SERVICES( «

.SARL AU
الشن ء) (* (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واالبغ ل املختلفة)
*)التصدير واالستيراد).

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 45200 (- ( مكونة) قلعة  تنصغ رت 

تنغير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( السيد الحنص لي محمد):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الحنص لي محمد عنوانه)ا))

 45200 ( دوار تنصغ رت قلعة مكونة)

تنغير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحنص لي محمد عنوانه)ا))

 45200 ( دوار تنصغ رت قلعة مكونة)

تنغير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.

560I

FLASH ECONOMIE

IOXIS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

IOXIS

بركة ذات مسؤولية محدودة  

بشر ك وحيد، ررسم له  200.000 

درهم

املقر الرئيس: 28، ب رع كيندي - 

الدارالشيض ء 

السج7 التج ري: 95.465 – 

التعر ف الضر بي 1641601

التعر ف املوحد للمق ولة 

001524043000082

نق7 املقر الرئي�سي

روال:)بموجب محضر قرار الشر ك)

(،2021 ين ير) (04 في) املؤرخ  الوحيد 

بركة) في  الوحيد  الشر ك  قرر 

الرئيس) املقر  نق7  »إيوكسيس«)

للشركة:

(– ( كيندي) ب رع  (،28 (: من)

الدارالشيض ء.)

(– بوكور4) زنقة بومل 4،) (،4 (: إلى)

الدارالشيض ء.

تعدي7) تم  لذلك،) تشع   ث ني :)

الفص7)4)من النظ م األس �سي)»املقر)

الرئيس«.

تم اإليداع الق نوني بكت بة) ث لث :)

التج ر ة) املحكمة  لدى  الضشط 

م رس) (18 بت ر خ) ب لدارالشيض ء،)

2021)تحت عدد)770694
للخالصة والتذكير

املسيـر

561I

alexi

POLYSOL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca maroc

POLYSOL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بيير ب غو4 

رقم 17 س ت الدار الشيض ء  - 

20300 الدار الشيض ء  املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2006 بتنبر) (18 في) املؤرخ 

املص دقة على):

ليف) ( ادريس) )ة)) السيد) تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (250

4.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))عشد)

بتنبر) (18 بت ر خ) الشحر  الطير  االله 

.2006

)ة))عشد هللا ازواغ)) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (125

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (4.000

ادريس))ليف بت ر خ)18)بتنبر)2006.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ركتوبر)2006)تحت رقم)283248.

562I

KAOUN

FADIL FOOD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FADIL FOOD بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار راكب 
السويهلة سع دة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FADIL(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.FOOD
-مطحنة) (: غرض الشركة بإيج ز)

جميع رنواع الحشوب
-بيع براء)تخز ن الحشوب
-إستيراد وتصدير الحشوب.

عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار راكب)
 40000 (- مراكش) السويهلة سع دة 

مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( السيد ف ض7 ابراهيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) ( السيد ف ض7 ابراهيم)

دوار راكب السويهلة سع دة مراكش)

40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد ف ض7 ابراهيم)

دوار راكب السويهلة سع دة مراكش)

40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بمراكش))بت ر خ)-)تحت رقم).

563I

»QUEMWEL ADVISORS)»))كمول ردفسرس))»)

بركه ذات مسؤولية محدده بر ك وحيد

  « QUEMWEL ADVISORS«

كمول أدفسرس  » شركه ذات 

مسؤولية محدده شريك وحيد
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

»QUEMWEL ADVISORS »  كمول 

ردفسرس  » بركه ذات مسؤولية 

محدده بر ك وحيد

26 ب رع مرس سلط 4 بقة 3 

الط بق األول .، 20130، الدار 

الشيض ء املغرب
»QUEMWEL ADVISORS »  كمول 

ردفسرس  » بركه ذات مسؤولية 

محدده بر ك وحيد بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 ب رع 
مرس سلط 4 بقة 3 الط بق األول 

الدار الشيض ء 20300 الدارالشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

491391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
»QUEMWEL ADVISORS)»))كمول)

مسؤولية) ذات  بركه  (« ( ردفسرس)

محدده بر ك وحيد.

غرض الشركة بإيج ز):)استش رات)

إدارة األعم ل

االستش رات الق نونية والضر بية)

واالجتم عية واملح سبية
التنظيم اإلداري

تقديم الخدم ت

.عنوا4 املقر االجتم عي):)26)ب رع)
الط بق األول) (3 مرس سلط 4 بقة)

الدارالشيض ء) (20300 الدار الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

بينيدكت) إيف  ( السيدة) السيدة 

رفيش )))ي وو)):))100)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

رفيش ))) بينيدكت  إيف  ( السيدة)

 27 مجموعة) األزهر  عنوانه)ا)) ي وو 

ح ح) (25 بقة) ب عم رةعئخ ط بق4)

الدار الشيض ء) (20130 الدارالشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رفيش ))) بينيدكت  إيف  ( السيدة)

 27 مجموعة) األزهر  عنوانه)ا)) ي وو 

ح ح) (25 بقة) ب عم رةعئخ ط بق4)

الدار الشيض ء) (20130 الدارالشيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

564I

CABINET IMFICONSEIL

EIFFEL CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CABINET IMFICONSEIL

 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13

 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC

EIFFEL CONSULTING بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 265 ب رع 

الزرقطوني الط بق الت سع رقم 92  - 

20000 الدار الشيض ء  املغرب .

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.325759

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 22)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

مشلغ) ( (EIFFEL CONSULTING
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )

ب رع) (265 اإلجتم عي) مقره  

الزرقطوني الط بق الت سع رقم)92  - 

20000)الدار الشيض ء))املغرب))نتيجة)

ل):)توقف النش ط.

 265 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

ب رع الزرقطوني الط بق الت سع رقم)

92  - 20000)الدار الشيض ء))املغرب).)

و عي4:

السيد)ة))بش ر)))رم ل))و عنوانه)ا))

265)ب رع الزرقطوني الط بق الت سع)
رقم)92 20000)الدار الشيض ء))املغرب))

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)املحكمة)

التج ر ة ب لدار الشيض ء)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770053.

565I

FIDUCIARE IITIMANE

EXTRA PLAST
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN
FES ، 30000، FES(MAROC
EXTRA PLAST بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 47 اق مة 
2 انشع ت 3 مركز زليليك بلدية عي4 

بقف - 30000 ف س املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.46069

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 
بمشلغ) الشركة  ررسم ل  رفع 
من) ري  درهم«) (400.000« قدره)
»1.800.000)درهم«)إلى)»2.200.000 
درهم«)عن طر ق):))إدم ج احتي طي رو)
ررب ح رو عالوات إصدار في ررس امل ل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (07 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)921.

566I

socomif sarl

BOUJRID TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

socomif sarl
زنقة محمد الحص لي عم رة 35 بقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب
BOUJRID TRANS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 إق مة 
موالي عشد العز ز  ب رع موالي عشد 

العز ز رقم 4 القنيطرة - 14000 
القنيطرة املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59667

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BOUJRID TRANS
مق ول) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

نق7 األشخ ص.

عنوا4 املقر االجتم عي):)59)إق مة)

موالي عشد العز ز))ب رع موالي عشد)

 14000 (- القنيطرة) (4 رقم) العز ز 

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بخيش) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: بخيش) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بخيش  لحسن  السيد 
تجزئة األم7)01)رقم)1506)القنيطرة)

14000)القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بخيش  لحسن  السيد 
تجزئة األم7)01)رقم)1506)القنيطرة)

14000)القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81646.

567I

CASA CHAISE

CASA CHAISE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CASA CHAISE
5 زنقة ديكسمود ، الط بق األول ، 
رقم 2 ، بنجدية، الدار الشيض ء. ، 

20120، الدار الشيض ء املغرب
CASA CHAISE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 
ديكسمود ، الط بق األول ، رقم 

2 ، بنجدية، الدار الشيض ء. الدار 
الشيض ء 20120 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495489
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CASA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.CHAISE
تصنيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

رث ث املدارس واملك تب.
زنقة) (5 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم) (، األول) الط بق  (، ديكسمود)
الدار) الشيض ء.) الدار  بنجدية،) (، (2
الشيض ء) الدار  (20120 الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 250 ( (: سيف) بوبيب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: سيف) الغزواني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: سيف) إسم عي7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سعيد سيف):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا))) سيف  بوبيب  السيد 
عي4) (29 رقم) (10 زنقة) دليلة  تجزئة 

الشق)20000)الدار الشيض ء)املغرب.

السيد الغزواني سيف عنوانه)ا))
ق.ج) (90 10رقم) زنقة) الهدى  حي 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.

السيد إسم عي7 سيف عنوانه)ا))))
عي4) (29 رقم) (10 زنقة) دليلة  تجزئة 

الشق)20000)الدار الشيض ء)املغرب.

السيد سعيد سيف عنوانه)ا))حي)
 20000 90)ق.ج) 10رقم) الهدى زنقة)

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) سيف  بوبيب  السيد 
عي4) (29 رقم) (10 زنقة) دليلة  تجزئة 

الشق)20000)الدار الشيض ء)املغرب

السيد الغزواني سيف عنوانه)ا))
ق.ج) (90 10رقم) زنقة) الهدى  حي 

20000)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771152.

568I

ACCOMPT CONSULTING

 CARROSSERIE AL
AKHAWAINE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 CARROSSERIE AL AKHAWAINE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

عواجة رقم 37 - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CARROSSERIE AL AKHAWAINE

غرض الشركة بإيج ز):)ت جر قطع)

غي ر السي رات

استيراد و تصدير).
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

وجدة) (60000  -  37 رقم) عواجة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 CARROSSERIE AL الشركة)

حصة) (AKHAWAINE :  1.000

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: بوسله م) محمد  السيد  (

بقيمة)50.000)درهم.

السيد سعيد ق دري):)500)بقيمة)

50.000)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد بوسله م عنوانه)ا))

حي النصر زنقة صقلية رقم)4 6000 

وجدة))املغرب.

عنوانه)ا)) ق دري  سعيد  السيد 

دوار ملس عدة قنفودة)64573))جرادة))

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بوسله م عنوانه)ا))

حي النصر زنقة صقلية رقم)4 6000 

وجدة))املغرب



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7354

عنوانه)ا)) ق دري  سعيد  السيد 

دوار ملس عدة قنفودة)64573))جرادة))

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)958.

569I

TOUBKAL TRADING COMPANY

ZAHTER MAROC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ZAHTER MAROC

03 زنقة ريت رور ر ب رع موالي 

يوسف ، 20000، الدارالشيض ء 

املغرب

ZAHTER MAROC بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 03 زنقة 

ريت رور رب رع موالي يوسف - 

20000 الدارالشيض ء  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ZAHTER MAROC

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

رو) املنتج ت  جميع  وتوزيع  وتصدير 

املواد رو الشض ئع من ري نوع.

اإلنت ج الصن عي والغذائي.

رو) املنتج ت  جميع  وبيع  براء)

املواد رو الشض ئع))من ري نوع.

التج ر ة) العالم ت  جميع  تمثي7 

إلى) ب إلض فة  األجنبية  رو  الوطنية 

والشحن) والدولية  الوطنية  التج رة 

رو) املواد  رو  املنتج ت  وتوزيع جميع 

األجزاء)رو السلع رو املواد.

املش بر) وغير  املش بر  الخضوع 

من) إم   والخ صة  الع مة  لألسواق 

رو من خالل) الخ ص  التزامه   خالل 

الشرك ت) مع  املشترك  التض من 

األخرى.

والشن ء) الطرق  رعم ل  جميع 

املهن:) لجميع  والتطو ر  والتخطيط 

األسقف) (، الطالء) (، امل ئي) العزل 

(، الخشبية) النج رة  (، املستع رة)

(، السش كة) (، نج رة األملنيوم واملعد4)

الكهرب ء)،)الطالء)والتزجيج.

والطالء) الحفر  رعم ل  جميع 

رعم ل) جميع  وكذلك  امل ئي  والعزل 

السش كة والكهرب ء)والنج رة والده 4)

والتزجيج والرخ م والجص والتركيش ت)

الصحية والتدفئة ورعم ل الحديد.

واإلنشأت) الفنية  الدراسة 

واملق والت لجميع األعم ل الع مة رو)

الخ صة ألي مشنى رو هندسة مدنية)

،)والتنسيق واإلدارة والجدولة لجميع)

األعم ل اإلنش ئية.

املع مالت) جميع  (، ع م) وبشك7 

التج ر ة رو الصن عية رو املنقولة رو)

بشك7) املتعلقة  امل لية  رو  العق ر ة 

مش بر رو غير مش بر ب ألبي ء)املذكورة)

رعاله رو التي قد تسه7 تنفيذ الشركة)

وتطو ره ..
زنقة) (03 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

(- يوسف) موالي  رور رب رع  ريت 

20000)الدارالشيض ء))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

زاهتر) بولنت  إبراهيم  ( السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

زاهتر) بولنت  إبراهيم  ( السيد)
إرز ن) ( (31960 إرز ن) ( عنوانه)ا))

تركي .
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
زاهتر) بولنت  إبراهيم  ( السيد)
عنوانه)ا)))إرز ن)31960))إرز ن تركي 
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770673.
570I

بركة في  سرفيس ش.م.م

M.A CLEAN GREEN
إعال4 متعدد القرارات

بركة في  سرفيس ش.م.م
ب رع املوحدين ممر سوسن رقم 08 
الط بق االول بقة 09 الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب
M.A CLEAN GREEN  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 
املوحدين ممر سوسن رقم 08 
الط بق االول  بقة رقم 09 

الحسيمة - 32000 الحسيمة 
املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.3227
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)10)م رس)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
م يلي:))تفو ت السيد))محمد الش ردي))
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
حصة) (50 املغربي) (,C  697039 رقم)
لف ئدة) االجتم عية  الحصص  من 
الح م7) النبي  عشد  ص بر  السيد 
 381779 التعر ف الوطنية) لشط قة 

                                                   , D
قرار رقم)2):)الذي ينص على م يلي:)
من) ( الشك7 الق نوني للشركة) ( تغيير)
الى) بركة ذات املسؤولية املحدودة 
بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
 M.A« (: ( ( ( ( ( ( وهي) ( الشر ك الوحيد)

«(CLEAN GREEN SARL AU

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تحديث الق نو4 االس �سي للشركة)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:))

ا4 السيد ص بر عشد النبي هو الشر ك)

10000)درهم) الوحيد للشركة يملك)

من راسم ل الشركة)))

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

 100 يملك) النبي  عشد  ص بر  السيد 

درهم) مئة  بقيمة  اجتم عية  حصة 

للحصة الواحدة)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

الشك7 الق نوني للشركة:بركة ذات)

مسؤولية محدودة بشر ك وحيد)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

 M.A CLEAN:(م يلي:)تمسية الشركة

GREEN SARL AU

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لحسيمة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)105.

571I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

HUILERIE FALLAH

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

HUILERIE FALLAH بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 42 درب 

التسول ب ب الخوخة  - 30000 

ف س املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

57049

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2018 غشت) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HUILERIE FALLAH

:)-)معصرة) غرض الشركة بإيج ز)

الز وت.

درب) (42 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

التسول ب ب الخوخة))-)30000)ف س)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: ربيد) حسن وي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد حسن وي ربيد عنوانه)ا))

ف س)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن وي ربيد عنوانه)ا))

ف س)30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ركتوبر) (08 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2018)تحت رقم)3061/2018.

572I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ELBASTRIOUI SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE ELBASTRIOUI SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ط بق 

سفلي الك ئن بش رع طرف ية 

الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ELBASTRIOUI SARL

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع على حس ب الغير)

ت جر

التصدير و االستيراد.

ط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سفلي الك ئن بش رع طرف ية الحسيمة)

- 32000)الحسيمة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: البستريوي) منير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد سعيد الشوبتوبي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: البستريوي) منير  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 500 (: الشوبتوبي) سعيد  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد منير البستريوي عنوانه)ا)))
 32000 ( 07)زنقة طبرق حي مرموبة)

الحسيمة املغرب.
الشوبتوبي) سعيد  السيد 
عنوانه)ا))14)ب رع طرف ية الحسيمة)

32000)الحسيمة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير البستريوي عنوانه)ا)))
 32000 ( 07)زنقة طبرق حي مرموبة)

الحسيمة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ب لحسيمة  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)282.

573I

FINAUDIT

KATIM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
KATIM بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

بوف ليي بي رد إق مةف لروز الط بق 
االول رقم 2 الدار الشيض ء , الدار 
الشيض ء - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.395583

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (12 في) املؤرخ 

املص دقة على):

طرابن) ( كر م) )ة)) تفو ت السيد)

250)حصة اجتم عية من رص7)500 

ي سمينة) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

م رس) (12 بت ر خ) طرابن  ميري م 

.2021

)ة))محمد طرابن) تفو ت السيد)

250)حصة اجتم عية من رص7)500 

  KORTHAS((حصة لف ئدة))السيد))ة

URSULA)بت ر خ)12)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771207.

574I

FIDUCIARE IITIMANE

2N PRINT
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES ، 30000، FES(MAROC

2N PRINT »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 47 

قط ع 2 انشع ت 3 مركز زليليك بلدية 

عي4 بقف - 30000 ف س املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.63021

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)24)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

الذي ينص على) (:1 قرار رقم قرار)

م يلي:)تغيير املقر االجتم عي للشركة)

الذي ينص على) (:2 قرار رقم قرار)

م يلي:)رفع راس م ل الشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

الذي ينص على) (:4 بند رقم بند)

مح فظة) الى  العنوا4  تحو 7  م يلي:)

الشقف) عي4  الشلدية  يعقوب  مولى 

اق مة در م سيتي عم رة رقم)41ا)
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الذي ينص على) (:7 بند رقم بند)
الشرك ء) مس هم ت  منح  تم  م يلي:)
اآلتي)) وفق  الشرك ء) على  توزع  (

ً
نقدا

للسيدة نعيمة العص مي)600000
ينص) الذي  (:8 بند) رقم  بند 
امل ل) ررس  تحديد  تم  م يلي:) على 
درهم) رلف  وستي4  ستم ئة  بمشلغ 
الك7) ؛) نقًدا) درهم)) (660.000.00(
 100.00 من) جزء) (6600 إلى) مقسم 
6600)؛)ك7) إلى) (1 درهم)،)مرقمة من)
منه  مكتتب ب لك م7 ومكتتب ب لك م7)
من قش7 الشرك ء)ومخصص لك7 منهم)
بم  يتن سب مع مس هم ت ك7 منهم)
كم  يلي في محضر االجتم ع الع م) (،
غير الع دي بت ر خ)24/02/2021)وهو)

للسيدة نعيمة العص مي6600
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1174.

575I

اورو افر ك إكسشير

KENGI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اورو افر ك إكسشير
رقم 256 ب رع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفي  الوردة، ت ركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
KENGI بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
نسيم اسال4 رقم 699 ليس سفة 

الدار الشيض ء - 20190 الدار 
الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KENGI

تطو ر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

تكنولوجي  املعلوم ت.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ليس سفة) (699 رقم) اسال4  نسيم 

الدار الشيض ء)-)20190)الدار الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 700 ( (: مروا4) رمش ركي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: غيثة) رمش ركي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مروا4  رمش ركي  السيد 

  699 الرقم) اسال4  النسيم  تجزئة 

20190)الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) غيثة  رمش ركي  السيدة 
رقم)5)ممر الر زل بولو))20190)الدار)

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مروا4  رمش ركي  السيد 

  699 الرقم) اسال4  النسيم  تجزئة 

20190)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

576I

 MOGADOR(موك دور رسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

املراسل اورو ماروك
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

موك دور رسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي ب ب دك لة ب رع واد 
املخ ز4 الشقة رقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصو رة الصو رة، 44000، 
الصو رة املغرب

املراس7 اورو م روك بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الشقة 
الك ئنة  ب لط بق األول رقم 861 
التجزئة 5 الصو رة. - 44000 

الصو رة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
5623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)املراس7)

اورو م روك.
غرض الشركة بإيج ز):)1/-)مق ول)
 /-2 الغير) لحس ب  ( األمتعة) نق7  في 

االستيراد والتصدير..
الشقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 861 رقم) األول  ب لط بق  ( الك ئنة)
 44000 (- الصو رة.) (5 التجزئة)

الصو رة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد نور الدين بوب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد نور الدين بوب عنوانه)ا))
حي) اغر ب  لحسن  مجموعة  (342
 40000 يوسف بن ت بفي4 مراكش)

مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين بوب عنوانه)ا))

حي) اغر ب  لحسن  مجموعة  (342

 40000 يوسف بن ت بفي4 مراكش)

مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصو رة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)112.

577I

orsia audit sarl

TELQUEL DIGITAL SARL AU

إعال4 متعدد القرارات

orsia audit sarl

رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 20060، 

الدار الشيض ء املغرب

 TELQUEL DIGITAL SARL AU

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«

 quartier :وعنوا4 مقره  االجتم عي

 plateau(rue(charam(achaykh

 N° 34 5eme(etage - 20100

.casablanca MAROC

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.147039

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)21)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

م يلي:)تعيي4 السيد يوسف الحر ري)

ابر 7) (28 مغربي الجنسية مزداد في)

رقم الوطنية  للشط قة  ح م7  (1998

BK619367)و قطن بزنقة املن رة رقم)

4)حي الهن ء)الدار الشيض ء)كمسير ث ني)

للشركة).
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قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
التصميم) (: االجتم عي) الهدف  تغيير 
بك7) ادراج  وتسو ق  بيع  انج ز  (،
...)سواء) نشر تصو ر رقمي) (( انواعه)
للشركة او للشرك ت االخرى))،)انش ء)
اصدار وتطو راملواقع))والشواب ت على)
الكتب) والتج رة  ( .التوزيع) االنترنيت)
السوق) دراسة  (، ( الشحت) ( والوث ئق)
والعلمي) االقتص دي  والتواص7 
تنظيم) ابك له  بجميع  والتقني 
واملع رض وك7) ( الندوات واملؤتمرات)

م  يرتشط بهم).
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تعدي7 امل د))3)من النظ م االس �سي
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771146.

578I

BCMF

بنحجو انفست
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BCMF
زنقة إبن ع ئشة عم رة ثم 4 نخالت 
رقم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
بنحجو انفست بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الكرم رقم 219 مح7 رقم 1 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (26
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)بنحجو)

انفست.
اعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

النج رة)-)صن عة الخزائن.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الكرم رقم)219)مح7 رقم)1 - 40000 

مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: امل مو4) بنحجو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
امل مو4 عنوانه)ا)) بنحجو  السيد 
 40000    526 رقم) (5 ح م الوحدة)

مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امل مو4 عنوانه)ا)) بنحجو  السيد 
 40000    526 رقم) (5 ح م الوحدة)

مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121769.

579I

N2M CONSEIL-SARL

V.I.P LAND
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
V.I.P LAND بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املط ر 

اق مة رزا4 رقم 57  - 62000 
الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 V.I.P (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.LAND

غرض الشركة بإيج ز):)-)التصدير)

و االستيراد

-)بيع االجهزة االلكترونية.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 62000 -  57 املط ر اق مة رزا4 رقم)

الن ظور املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: سفي 4) الزموري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيدة الختوتي خديجة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الزموري سفي 4 عنوانه)ا))

ت و مة رقم) ابراهيم طر ق  حي اوالد 

347 62000)الن ظور املغرب.

خديجة) الختوتي  السيدة 

بقعة) لوندا  املط ر  حي  عنوانه)ا))
الن ظور) (62000  23 رقم) مكرر  (36

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزموري سفي 4 عنوانه)ا))

ت و مة رقم) ابراهيم طر ق  حي اوالد 

347 62000)الن ظور املغرب

خديجة) الختوتي  السيدة 

 36 حي املط ر لوندا بقعة) عنوانه)ا))

مكرر رقم)23 62000)الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)11)م رس)

2021)تحت رقم)538.

580I

AUDINORD SARL

LAALJ THERAPY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

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
LAALJ THERAPY بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي س حة 
ابراهيم الورداني اق مة بتهوفن 2 
الط بق 3 رقم 82 طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114393
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LAALJ (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.THERAPY
غرض الشركة بإيج ز):))الترو ض.
س حة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 2 بتهوفن) اق مة  الورداني  ابراهيم 
 90000 طنجة) (82 رقم) (3 الط بق)

طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة مر م العلج):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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السيد الي س العلج):))600)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) العلج  مر م  السيدة 
ب رع موالي ربيد مجمع الشطروس)
طنجة) (90000  16 رقم) (1 اق مة)

املغرب.
عنوانه)ا)) العلج  الي س  السيد 
بوب نة مجمع اوك ليبتوس فيال رقم)5  

90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العلج  الي س  السيد 
بوب نة مجمع اوك ليبتوس فيال رقم)5  

90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240545.
581I

VERSIONCONSULTING

 BENMADIS SARL بنماديس
AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

VERSIONCONSULTING
إق مة اإلحس 4 عم رة 3 بقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 BENMADIS SARL AU بنم ديس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

اوالد زبير اوالد علي رقم 21 جم عة 
الو دا4 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب .
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.93345

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)28)بتنبر)2020)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 21 رقم) علي  اوالد  زبير  اوالد  »دوار 
 40000 (- مراكش) الو دا4  جم عة 
مراكش املغرب)»)إلى)»)مكتب رقم)16  
رقم)484)الحي الصن عي سيدي غ نم)

مراكش)-)40000)مراكش))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
07)ركتوبر) بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2020)تحت رقم)116098.
582I

VERSIONCONSULTING

 BENMADIS SARL بنماديس
AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

VERSIONCONSULTING
إق مة اإلحس 4 عم رة 3 بقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 BENMADIS SARL AU بنم ديس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

اوالد زبير اوالد علي رقم 21 جم عة 
الو دا4 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب 
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
93345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2018 ركتوبر) (26
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BENMADIS SARL AU(بنم ديس
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)

الشن ء

ربغ ل الشن ء)املختلفة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار اوالد)

زبير اوالد علي رقم)21)جم عة الو دا4)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 5.000 ( (: بنه ) آيت  السيد يونس 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

بنه  عنوانه)ا)) السيد يونس آيت 

تجزئة املن ر لحلو إق مة ر  ض)1)بقة)

ر  ض السالم مراكش) (1 الط بق) (07

40000)مراكش املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنه  عنوانه)ا)) السيد يونس آيت 

تجزئة املن ر لحلو إق مة ر  ض)1)بقة)

ر  ض السالم مراكش) (1 الط بق) (07

40000)مراكش املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (14 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2019)تحت رقم)101732.

583I

ائتم نية الجوهرة

2M-B.T.P

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

ائتم نية الجوهرة

الرقم 163 زنقة ت مسنة بلوك 

جميلة الط بق الث ني ، 25000، 

خر شكة اململكة املغربية

2M-B.T.P بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 53 

املدينة الجديدة - 25000 خر شكة 

املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.1707

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 ين ير) (18 املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  بركة  (2M-B.T.P

 100.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

 53 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  

خر شكة) (25000 (- الجديدة) املدينة 

املغرب نتيجة لعدم ابتغ ل الشركة.

و عي4:

و) مرسلي  ( العربي) السيد)ة))

الجديدة) املدينة  (658 عنوانه)ا))

املغرب) خر شكة  (25000 للتنشيف)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

 658 وفي) (2021 م رس) (01 بت ر خ)

 25000 (- املدينة الجديدة للتنشيف)

خر شكة املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)142.

584I

)بيش  سعيد مح سب معتمد ب لربيدية

MAGREEN

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بيش  سعيد مح سب معتمد 

ب لربيدية

57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 

الواد لحمر الربيدية الربيدية، 

52000، الربيدية الربيدية

MAGREEN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

اغرغر جم عة غرس العلوي كومليمة 

الربيدية  - 52000 الربيدية 

املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAGREEN

االنت ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الفالحي املثمر والحيواني)-))بيع االالت)

ومعدات فالحية)

-)التعليب والتلفيف).

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

اغرغر جم عة غرس العلوي كومليمة)

الربيدية) (52000 (- ( الربيدية)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 700 ( (: ( مكوري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: السيدة حجيشة بوعقلي4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مكوري  محمد  السيد 

تجزئة الفالحة الرقم)135)حي السهب)

الربيدية)52000)الربيدية املغرب.

بوعقلي4) حجيشة  السيدة 

الرقم) الفالحة  تجزئة  عنوانه)ا))

 52000 الربيدية) السهب  حي  (135

الربيدية املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مكوري  محمد  السيد 

تجزئة الفالحة الرقم)135)حي السهب)

الربيدية)52000)الربيدية املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)324.
585I

)بيش  سعيد مح سب معتمد ب لربيدية

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET
 ASSAINISSEMENT DES

GRANTS TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بيش  سعيد مح سب معتمد 
ب لربيدية

57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 
الواد لحمر الربيدية الربيدية، 

52000، الربيدية الربيدية
 SOCIETE D’AMENAGEMENT
 ET ASSAINISSEMENT DES

GRANTS TRAVAUX  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 
28 توسيع تجزئة عي4 الع طي 

2  الربيدية - 52000 الربيدية 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
14603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIETE D’AMENAGEMENT ET
 ASSAINISSEMENT DES GRANTS

. TRAVAUX
االبغ ل) (: غرض الشركة بإيج ز)
املختلفة في الشن ء)والهندسة املدنية.

الرقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الع طي) عي4  تجزئة  توسيع  (28
الربيدية) (52000 (- الربيدية) ( (2

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: السيد جمور منتصر ب هلل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بيم ء) جوه د  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ب هلل) منتصر  جمور  السيد 

بولوك) (3 الرقم) (5 الزنقة) عنوانه)ا))

 54000 ( خنفرة) ت مومنت  حي  (10

خنفرة))املغرب.

عنوانه)ا)) السيدة جوه د بيم ء)

الرقم)28)توسيعة تجزئة عب4 الع طي)

الربيدية) (52000 الربيدية) (2

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ب هلل) منتصر  جمور  السيد 

بولوك) (3 الرقم) (5 الزنقة) عنوانه)ا))

 54000 ( خنفرة) ت مومنت  حي  (10

خنفرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)319.

586I

ائتم نية الجوهرة

AJYAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

ائتم نية الجوهرة

الرقم 163 زنقة ت مسنة بلوك 

جميلة الط بق الث ني ، 25000، 

خر شكة اململكة املغربية

AJYAR بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 70 بلوك 

ف زنقة الزاك املسيرة - 25000 

خر شكة املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.4363

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 ين ير) (18 في) املؤرخ 

مسؤولية)) ذات  بركة  (AJYAR ح7)

محدودة ذات الشر ك الوحيد مشلغ)

وعنوا4) درهم  (10.000 ررسم له )

بلوك ف زنقة) (70 مقره  اإلجتم عي)

خر شكة) (25000 (- املسيرة) الزاك 

املغرب نتيجة لعدم ابتغ ل الشركة.

و عي4:

و) الش قوري  ( يوسف) السيد)ة))

عنوانه)ا))3)بلوك د الزنقة)3)املسيرة))

25000)خر شكة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بلوك) (3 وفي) (2021 م رس) (01 بت ر خ)

د الزنقة)3)املسيرة)-)25000)خر شكة)

املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)141.

587I

مركز الجش ي ت و املح سشة

SOUSS EGG TRAY

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

مركز الجش ي ت و املح سشة

رقم 31 الط بق الرابع عم رة امن ر ، 

86350، انزك 4 املغرب

SOUSS EGG TRAY بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي التوطي4 

لدى بركة تيمت ر للشن ء : بلوك 

ب رقم 226 املسيرة ايت ملول 

 AIT(MELLOUL, AIT(MELLOUL

 86150 INEZGANE-AIT

MELLOUL املغرب.
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تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.21387

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (15 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))ابركة اونكس) تفو ت السيد)

ش.م.م) التج رة  تطو ر  و  للصن عة 

 200 حصة اجتم عية من رص7) (60

)السيد))ة))اميمة ايت) حصة لف ئدة)

املعطي بت ر خ)02)م رس)2021.

بركة اونكس) )ة)) تفو ت السيد)

ش.م.م) التج رة  تطو ر  و  للصن عة 

 200 حصة اجتم عية من رص7) (80

الته مي) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

دحم 4 بت ر خ)02)م رس)2021.

بركة اونكس) )ة)) تفو ت السيد)

ش.م.م) التج رة  تطو ر  و  للصن عة 

 200 حصة اجتم عية من رص7) (60

الحسي4) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

ايت الق �سي بت ر خ)02)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)648.

588I

mohammed(boumzebra

SOCIETE AZAMO BTP

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

رفع ررسم ل الشركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

SOCIETE AZAMO BTP بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 

الث ني ب رع مراكش - 25000 

خر شكة املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.661

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2020 دجنبر) (24 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

ري) درهم«) (8.440.000,00«

إلى) درهم«) (1.000.000,00« من)

((: عن طر ق) درهم«) (9.440.000,00«

تقديم حصص نقدية رو عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)12)م رس)

2021)تحت رقم)122.

589I

ائتم نية ركيدي

NEW ZIYANE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

ائتم نية ركيدي

زنقة اسفي،محج الحسن الث ني، 

الشقة 12، الط بق الث لث  )م.ج) 

حمر ة مكن س ، 50000، مكن س 

املغرب

NEW ZIYANE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي رقم 48 

حي الخي م امله ية، مكن س - 50152 

امله ية املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

47747

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تم حذف) 03)م رس) املؤرخ في)

األنشطة الت لية من نش ط الشركة)

الح لي):

املع مالت التج ر ة).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)47747.

590I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SUD MATEX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تق طع ب رع موالي ربيد و عشد 

الكر م الخط بي،عم رة مركز رعم ل 

جليز،  الط بق الث لث، مكتب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

SUD MATEX بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 278، 

إق مة جه 4 حي املسيرة، 1ر 40000 

مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SUD (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MATEX

اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيج ز)

و التصدير؛

و) النسيج  معدات  بيع 

األكسسوارات؛

و) الج هزة  املالبس  بيع 

األكسسوارات..

(،278 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 40000 1ر) إق مة جه 4 حي املسيرة،)

مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: اللـه) عشد  رنير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد رنير عشد اللـه عنوانه)ا))58 

مراكش) (40000 رمربيش) الكتبية،)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رنير عشد اللـه عنوانه)ا))58 

مراكش) (40000 رمربيش) الكتبية،)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122042.

591I

SAHEL ETAB

STE EQUIPEMENT GARTI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وف ة بر ك

SAHEL ETAB

 RUE(MIRANE(LOT 707 HAY

 EL(QODS(N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC

STE EQUIPEMENT GARTI  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

ابوبكر الصديق رقم 17 و 19 حي 

املسيرة العيو4 العيو4 70000 

العيو4 العيو4.

وف ة بر ك
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.12587

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)03)م رس)2021)تم اإلعالم)

بوف ة الشر ك ادريس))الك رتي و توزيع)

لرسم) (
ً
تشع  الورثة  على  حصصه 

 2020 دجنبر) (03 في) املؤرخ  اإلراثة 

ب لشك7 األتي):

((، ( ( الك رتي) ( اميمة) السيد)ة))

109.375)حصة).
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((، ( ( الك رتي) صوفي   السيد)ة))

109.375)حصة).

((، ( الك رتي) ي سي4  السيد)ة))

218.075)حصة).

السيد)ة))امينة االزمي)))،))62.050 

حصة).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

22)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)875.

592I

fiduciaireborjcompta

سباراتا
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC

سش رات  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 8 زنقة 

830 تراست  إنزك 4 85000 إنزك 4 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

22749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)سش رات .

تأسيس) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األلع ب) فض ءات  وكراء) وتجهيز 

الر  ضية الخ صة والع مة)،خدم ت)

املنتدي ت) تنظيم  (، املحلية) التنمية 

السي حية الثق فية والر  ضية براء)

وبيع تأجير وإستيراد املعدات الترفيهية)
زنقة) (8 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

إنزك 4) (85000 إنزك 4) ( تراست) (830

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: حسن) ب عمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حسن  ب عمي  السيد 
 85000 ( تراست) (830 زنقة) (8 رقم)

إنزك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ب عمي حسن عنوانه)ا))قم)
إنزك 4) (85000 ( تراست) (830 زنقة) (8

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)22749.

593I

CABINET FCF CONSULTING

 STE BOUCHAYA

PROMOTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

CABINET FCF CONSULTING

 Imm(CHAMA(N°18, AV(KESSOU

 MEDDAH(TAZA ، 35000، TAZA

MAROC

 STE BOUCHAYA PROMOTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : ملتقى 

ب رع محمد الخ مس وزنقة سيدي 
محرز,عم رة الصديقي,الط بق األول 

, بقة رقم 1,ت زة ملتقى ب رع محمد 

الخ مس وزنقة سيدي محرز,عم رة 

الصديقي,الط بق األول , بقة رقم 

1,ت زة 35000 ت زة املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.1689

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 26)فبراير) املؤرخ في)

 STE BOUCHAYA PROMOTION

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

درهم) (7.000.000 ررسم له ) مشلغ 

ملتقى) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 

ب رع محمد الخ مس وزنقة سيدي)
محرز,عم رة الصديقي,الط بق األول)

,)بقة رقم)1,ت زة ملتقى ب رع محمد)

الخ مس وزنقة سيدي محرز,عم رة)

رقم) بقة  (, األول) الصديقي,الط بق 

نتيجة) املغرب  ت زة  (35000 1,ت زة)

الجم ع الشرك ء)على تصفية الشركة.

و عي4:

و) مفيد  ( اله بمي) السيد)ة))
عنوانه)ا))املسيرة)2)مجموعة)10)رقم)

26)ت زة)35000)ت زة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

ملتقى) وفي  (2021 فبراير) (26 بت ر خ)

ب رع محمد الخ مس وزنقة سيدي)

محرز,عم رة الصديقي,الط بق األول),)

بقة رقم)1,ت زة)-)35000)ت زة املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)156.

594I

ديوا4 املح سشة

 ALAM AL- عالم الفالح إجري

FALLAH IJERY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ديوا4 املح سشة

السالم 5، بقة رقم 7، الط بق 2، 

مرج 4 1 صندوق البريد 16092 

قرطشة، 50070، مكن س املغرب

 ALAM AL- ع لم الفالح إجري

FALLAH IJERY بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار ريت 
مسعود رميك ل الن صر راس إجيري 
الح جب - 51000 الح جب املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52543
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
ع لم) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 ALAM AL FALLAH- الفالح إجري)

.IJERY
-ت جر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
 Marchand( de ( الزراعية) اآلالت 

  Matériel Agricole
 Marchand(ت جر منتج ت نش تية-

de(Produits(Phytosanitaire
 T r a v a u x(-(رعم ل مختلفة-

.divers
:)دوار ريت) عنوا4 املقر االجتم عي)
مسعود رميك ل الن صر راس إجيري)

الح جب)-)51000)الح جب املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد سعيد اوخ تو):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 400 ( (: واحم د) ب دية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) اوخ تو  سعيد  السيد 
ايجيري)) راس  مسعود  ايت  دوار 

51000)الح جب املغرب.
السيدة ب دية واحم د عنوانه)ا))
الفخ ر ن)) واندو  بنيس  درب  (25

30000)ف س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) اوخ تو  سعيد  السيد 
ايجيري)) راس  مسعود  ايت  دوار 

51000)الح جب املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (05 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1189.

595I

مستأمنة فيسك كوم

HOUKMI HK
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مستأمنة فيسك كوم
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25350، 

وادي زم املغرب

HOUKMI HK بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 

63، تجزئة حيزو4، الط بق االول، - 

25020 خر شكة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (06

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HOUKMI HK

:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

االبغ ل املختلفة

تج رة كشيرة

ممول الحفالت.

الرقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

63،)تجزئة حيزو4،)الط بق االول،)-)

25020)خر شكة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 
درهم،)مقسم ك لت لي:

 900 ( (: وص ل) حكمي  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) وص ل  حكمي  السيدة 
الط بق) حيزو4،) تجزئة  (،63 الرقم)

االول،)25020)خر شكة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) وص ل  حكمي  السيدة 
الط بق) حيزو4،) تجزئة  (،63 الرقم)

االول،)25020)خر شكة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)19)م رس)

2021)تحت رقم)136/2021.
596I

سوجيستيو ليكسوس

soul work
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احمد املنصور الدهبي رقم11 ، 

92000، العرائش املغرب
soul work بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا4 مقره  االجتم عي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 349 - 92000 
العرائش .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3921
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)25)بتنبر)2020)تم تحو 7)
الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)
إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشر ك الوحيد«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش))بت ر خ)17)نونبر)

2020)تحت رقم)943.
597I

مجموعة رطلنتيك للمح سشة

T.E.S.L.A.M
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مجموعة رطلنتيك للمح سشة
بقة رقم 3 الط بق الث ني عم رة 

22 زنقة الع دل حي اجن 4 عيال4، 
46000، آسفي املغرب

T.E.S.L.A.M بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الشقة 
رقم 2 الط بق الث ني عم رة 1123 
تجزئة ملي ء - 46000 آسفي املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11459
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.T.E.S.L.A.M
مق ول) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
األبغ ل املختلفة رو الشن ء،)بيع مواد)
بصفة) و  التج رة،) الشن ء،) معدات  و 
املتعلقة) العملي ت  جميع  ع مة،)
بشك7 مش بر رو غير مش بر بأغراض)

الشركة.
الشقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 1123 عم رة) الث ني  الط بق  (2 رقم)

تجزئة ملي ء)-)46000)آسفي املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد محمد ربرف لغر بي):))500 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
السيد مونير بوسشع):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بوسشع  مونير  السيد 

 46000 مركز العك رطة جم عة ريير)

آسفي املغرب.

لغر بي) ربرف  محمد  السيد 

 02 الط بق) (1123 العم رة) عنوانه)ا))

حي ملي ء)46000)آسفي املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوسشع  مونير  السيد 

 46000 مركز العك رطة جم عة ريير)

آسفي املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)556.

598I

KHM CONSULTING

FRIG CHOK EQUIPEMENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  ب عمرا4 املمر ب 

الط بق االول  الرقم 106 تق طع 

ب رع محمد الخ مس و املق ومة ، 

20050، الدار الشيض ء املغرب

 FRIG CHOK EQUIPEMENT

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

الدارالشيض ءـ   ملتقى ب رع الخلي7 

وزنقة 320ـ  حي موالي عشد هلل 

عي4 الشق - 20480 الدارالشيض ء 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.76327

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)27)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

)ملتقى ب رع الخلي7) ـ) »الدارالشيض ء)

هلل) عشد  موالي  حي  ـ) (320 وزنقة)

الدارالشيض ء) (20480 (- الشق) عي4 
املغرب«)إلى)»الدارالشيض ءـ)زنقة)320 
رقم)44)ـ)حي موالي عشدهلل عي4 الشق)

- 20480)الدارالشيض ء))املغرب«.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770217.

599I

2S COMPTE

سو�سي سرار

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

سو�سي سرار بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار ايت 

ص لح جم عة قرو ة ت برافت - 

25060 ربي الجعد املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.357

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (18 في) املؤرخ 

املص دقة على):

سرار) محمد  )ة)) السيد) تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (3.000

9.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))اله م))

سرار بت ر خ)18)م رس)2021.

سرار) ي سي4  )ة)) السيد) تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (3.000

6.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))مر م))

كرام بت ر خ)18)م رس)2021.

سرار) ي سي4  )ة)) السيد) تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (3.000

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (6.000

محمد رض  حمداني بت ر خ)18)م رس)

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 22 بت ر خ) ( الجعد) ب بي  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)9.

600I

TOUBKAL TRADING COMPANY

SUNRAYS TURKIS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

SUNRAYS TURKIS
59، ب رع زرقطوني ،الط بق 8 
رقم 24، إق مة األزه ر ، 20000، 

الدارالشيض ء املغرب
SUNRAYS TURKIS  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59، ب رع 
زرقطوني ،الط بق 8 رقم 24، إق مة 

األزه ر - 20000 الدارالشيض ء 
املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري   

.411465
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)10)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 8 ،الط بق) زرقطوني) ب رع  (،59«
 20000 (- األزه ر) إق مة  (،24 رقم)
 139« إلى) املغرب«) الدارالشيض ء)
ب رع يعقوب املنصورالدور األر�سي)
 LC5   - 200007الكزار املح إق مة 

الدارالشيض ء))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770663.
601I

2S COMPTE

نورسين
إعال4 متعدد القرارات

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

نورسي4 »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: بقة 1 
رقم 11 الط بق االول ب رع محمد 
الس دس تجزئة وحيدي  - 25000 

خر شكة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.1613

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)15)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

الى) للشركة  االجتم عي  املقر  تحو 7 

 12 الوطنية) الطر ق  (2.150 :كلمتر)
عشدو4) اوالد  ملراهنة  دوار  زم  وادي 

خر شكة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

السيد) للشركة  ت ني  مسير  استق لة 

نجيمي عثم 4

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:))

املقر االجتم عي للشركة:كلمتر)2.150 

دوار) زم  وادي  (12 الوطنية) الطر ق 

ملراهنة اوالد عشدو4 خر شكة

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

املسير الوحيد للشركة السيد) م يلي:)

نجيمي انوار الس دات

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)08)م رس)

2021)تحت رقم)110.

602I

TCJ CONSEIL

 SMART POWER OF

 TRADING GENERAL AND

INVESTMENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

TCJ CONSEIL

 N°589 SECT 11 EXT(HAY

 SALAM(AV 20 AOUT(SALE ،

11140، SALE(MAROC

 SMART POWER OF TRADING

 GENERAL AND INVESTMENT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 15 

ب رع االبط ل بقة رقم 04 اكدال - 

11000 الرب ط املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 SMART POWER OF TRADING

.GENERAL AND INVESTMENT

-1تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ع مة))))-2)منعش عق ري))))-)استيراد)

وتصدير.
 15 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

04)اكدال)-) ب رع االبط ل بقة رقم)

11000)الرب ط املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

بن) السيد سيف سلط 4 سيف 

1.000)حصة بقيمة) ( (: عواد النعيمي)

100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

سيف) سلط 4  سيف  السيد 

العي4) عنوانه)ا)) النعيمي  عواد  بن 

 2147 املتحدة) العربية  االم رات 

العي4 االم رات العربية املتحدة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

سيف) سلط 4  سيف  السيد 

العي4) عنوانه)ا)) النعيمي  عواد  بن 

 2147 املتحدة) العربية  االم رات 

العي4 االم رات العربية املتحدة
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)-.

603I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

طغونسبوغ نيو ميد
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
طغونسشوغ نيو ميد  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 744 

حي جديد زواغة  - 30000 ف س 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

طغونسشوغ نيو ميد).
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.
الرقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
744)حي جديد زواغة))-)30000)ف س)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: حم ني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حم ني  محمد  السيد 

ف س) زواغة  الجديد  الحي  (744

30000)ف س))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حم ني  محمد  السيد 

ف س) زواغة  الجديد  الحي  (744

30000)ف س))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1291.

604I

الجعفري ي سي4

Y
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

الجعفري ي سي4

قط ع 5، إق مة العدل، بقة 4، حي 

الر  ض ، 90000، الرب ط املغرب

Y بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 183 ، 

ب رع ولي العهد، مركز انر  ، الط بق 

السفلي، مكتب 13   - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112647

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 دجنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.Y(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

تسيير) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مطعم بأثمنة محددة.

(، (183 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق) ب رع ولي العهد،)مركز انر  ،)
السفلي،)مكتب)13   - 90000)طنجة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 50 ( (: الزاهري) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: حمح م) يسرى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة يوسف الزاهري عنوانه)ا))
العسري) الشهيد  زنقة  الشهداء) حي 

رقم)57 90000))طنجة املغرب.
السيدة يسرى حمح م عنوانه)ا))
 90000 68 ب رع الحسن االول رقم)

طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة يسرى حمح م عنوانه)ا))
 90000 68 ب رع الحسن االول رقم)

طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (05 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239006.

605I

CSN MAROC

EDWOOD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

EDWOOD بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

 RUE و عنوا4 مقره  االجتم عي
 CAPITAIN IRRIGUI RES.

 MIRAMAS 1, M5, MAGASIN
A10, GUELIZ - 40000 مراكش .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.90331
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)26)فبراير)2021)تم تحو 7)
الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)
ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 
ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121452.
606I

ANINI HASSAN COMPTABLE AGREE- PP

MINEBITRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 ANINI HASSAN COMPTABLE
AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR
 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC
MINEBITRANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 
  N° 719-RDC  Socoma

 Askjour  Marrakech - 40150
MARRAKECH MAROC

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MINEBITRANS



7365 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

 Exploitation( des( mines( ;

 travaux(divers(ou(construction(;

.transport(de(marchandises

االجتم عي:) املقر  عنوا4 

  N°( 719-RDC( ( Socoma

 Askjour( ( Marrakech( -( 40150

.MARRAKECH MAROC

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 AZAOUY ALI :  100 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) (AZAOUY ALI السيد)

 Via S Vittore 44 Gaverina Terme

.0 BOLOGNE ITALIE

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) (AZAOUY ALI السيد)

 Via S Vittore 44 Gaverina Terme

0 BOLOGNE ITALIE

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121876.

607I

FIDLOUK

EL MEJJAOUY TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDLOUK

216,ب رع 20 غشت القصر الكشير ، 

92150، القصر الكشير املغرب

EL MEJJAOUY TRANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

الشليح ت العقشة ب ب تو كة ز رارا   

- 16000 سيدي ق سم املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MEJJAOUY TRANS

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األشخ ص.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الشليح ت العقشة ب ب تو كة ز رارا)))

- 16000)سيدي ق سم املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: املج وي) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

املج وي عنوانه)ا)) السيد محمد 

زنقة)55)رقم)48)حي الكوش))16000 

سيدي ق سم املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املج وي عنوانه)ا)) السيد محمد 

زنقة)55)رقم)48)حي الكوش))16000 

سيدي ق سم املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ر خ) ( االبتدائية بسيدي ق سم)

م رس)2021)تحت رقم)64.

608I

EURO SANTABARBARA TRANS

 EURO SANTABARBARA

TRANS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة بر ك

EURO SANTABARBARA TRANS

- الدار الشيض ء املغرب - الدار 

الشيض ء املغرب، 20300، 

CASABLANCA MAROC

  EURO SANTABARBARA TRANS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 61 ب رع 

اللة ي قوت زاو ة مصطفى املع ني 

الط بق 1 رقم 39 - 22600  الشيض ء 

املغرب.

وف ة بر ك

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.446075

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تم اإلعالم) ين ير) (22 املؤرخ في)

و) مح ريش  رحمد  الشر ك  بوف ة 

(
ً
تشع  الورثة  على  حصصه  توزيع 

ين ير) (12 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)ب لشك7 األتي):

  FATIMA(AKROUT( (، السيد)ة))

84)حصة).

  KAOUTAR(DAHBI((،((السيد)ة

62)حصة).

 HOUSSNI السيد)ة))

MEHARICH((،((101)حصة).

  SAAD(MEHARICH((،((السيد)ة

101)حصة).

 KAOUTAR السيد)ة))

MEHARICH((،((51)حصة).

 MOHAMED السيد)ة))

MEHARICH((،((101)حصة).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769753.

609I

FIDUCIAIRE 2006

RAMO-DECO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
RAMO-DECO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الحديوي رقم 258 سيدي معروف - 
20280 الدارالشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.191961
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

املص دقة على):
محمد) الف يد  )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (334
عمر)) )ة)) السيد) ( 334)حصة لف ئدة)

محمودي بت ر خ)03)م رس)2021.
عشد) الف يد  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (333 العز ز)
السيد) ( لف ئدة) حصة  (333 رص7)
م رس) (03 بت ر خ) عمر محمودي  )ة))

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770615.

610I

رحمد الفراوي

OUMERI TRAITEUR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

رحمد الفراوي
33 درب امليتر ص ب 345 صفرو ، 

31000، صفرو املغرب
OUMERI TRAITEUR  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 

1/110 ب رع الحسن االول ستي 
مسعودة صفرو - 31000 صفرو 

املغرب



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7366

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
3253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. OUMERI TRAITEUR
بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
بيع) (, ب لتقسيط) املصبر  ( الز تو4)
ممو4) ب لتقسيط,) الغذائية  املواد 

الحفالت..
رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ستي) االول  الحسن  ب رع  (110/1
صفرو) (31000 (- صفرو) مسعودة 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد))محمد بن بوخر ص):))700 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: الحداد) راضية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة مر م بن بوخر ص):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة اميمة بن بوخر ص):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بوخر ص) بن  محمد  السيد 
عشد) موالي  (110 رقم) عنوانه)ا))
العز ز ستي مسعودة))31000)صفرو)

املغرب.
السيدة راضية الحداد عنوانه)ا))
ستي) العز ز  عشد  موالي  (110 رقم)

مسعودة))31000)صفرو املغرب.
بوخر ص) بن  مر م  السيدة 
عشد) موالي  (110 رقم) عنوانه)ا))
العز ز ستي مسعودة))31000)صفرو)

املغرب.

بوخر ص) بن  اميمة  السيدة 
عشد) موالي  (110 رقم) عنوانه)ا))
العز ز ستي مسعودة))31000)صفرو)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوخر ص) بن  محمد  السيد 
عنوانه)ا))رقم)110)موالي عشد العز ز)

ستي مسعودة))31000)صفرو املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)59/2021.

611I

sofoget

AFZ FOOD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

AFZ FOOD بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 

مجموعة 113 عم رة 17 بقة 12 

إق مة الغولف   14000 القنيطرة 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.47891

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2020 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

ح7 بركة ذات املسؤولية املحدودة)

AFZ FOOD))مشلغ ررسم له )70.000 

اإلجتم عي)) مقره   وعنوا4  درهم 

 17 عم رة) (113 مجموعة) القنيطرة 

 14000 ( ( الغولف) إق مة  (12 بقة)
ز  دة) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خس ئر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب))القنيطرة)

 12 بقة) (17 عم رة) (113 مجموعة)

 14000 املغرب) الغولف  إق مة 

kenitra)املغرب.)

و عي4:

و) الراي�سي  ( ( مهدي) ( السيد)ة))

القنيطرة) (14000 املغرب) عنوانه)ا))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

بتنبر)2020)تحت رقم)79128.

612I

AA CONSULTING S.A.R.L

OFANK-INVEST

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  ب رع  ب ريس الط بق الث ني 

رقم 22 ، 20000، الدار الشيض ء 

املغرب

OFANK-INVEST بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 202، 

ب رع عشد املومن الرقم 5 السفلي - 

20000 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

493957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.OFANK-INVEST

تسيير) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ك7 مس همة في ك7 بركة مهم  ك 4)

في) )بم   االجتم عي) وغرضه   نش طه  

ذلك الشرك ت العق ر ة و الصن عية))

القيم) و  األوراق  محفظة  تسيير  و 

التي) او  الشركة  تملكه   التي  امل لية 

ستقتنيه ؛

االستش رات،) الخذم ت،) ك7  (-

الشرك ت) لف ئدة  الدراس ت 

االداري،) املستوى  على  واملق والت،)

امل لي) التج ري،) التقني،) املح س ب تي،)

او غيره؛

املس همة املش برة رو غير املش برة))

امل لية) العملي ت  جميع  في  للشركة 

الشرك ت) رو  روالعق ر ة  املنقولة 

العق ر ة و الصن عية

وعموم  ك7 األنشطة الصن عية،)

املنقوالت) وامل لية،) التج ر ة 

مش برة) صلة  له   التي  والعق رات 

ب لهدف االجتم عي وبأهداف مم ثلة)

تطو ره ) على  تس عد  التي  ومرتشطة 

وتنميته ..

(،202 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- السفلي) (5 ب رع عشد املومن الرقم)

20000)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (60 ( (: السيد ج ك كن فو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة اودري كن فو):))40)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) كن فو  ج ك  السيد 

النخي7) (D2/D2 النخي7) حديقة 

برق))40060)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) كن فو  اودري  السيدة 

11)تجزئة املن ر) ب رع ط 4 ط 4 رقم)

20000)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) كن فو  ج ك  السيد 
النخي7) (D2/D2 النخي7) حديقة 

برق))40060)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769351.
613I

sofoget

ASTY IMMOBILIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ASTY IMMOBILIER بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 
زنقة ه رو4 الربيد إق مة وليلي   

10000 القنيطرة املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.30691

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2020 يوليوز) (07 في) املؤرخ 
ح7 بركة ذات املسؤولية املحدودة)
مشلغ) ( (ASTY IMMOBILIER
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
زنقة) القنيطرة  اإلجتم عي  مقره  
ه رو4 الربيد إق مة وليلي)))10000 
ز  دة) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خس ئر الشركة..
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة)
وليلي) إق مة  الربيد  ه رو4  زنقة 

املغرب)kenitra 14000)املغرب.)
و عي4:

عنوانه)ا)) و  تبر  ( علي) ( السيد)ة))
املغرب) (kenitra  14000 املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

بتنبر)2020)تحت رقم)79129.

614I

مكتب مح سشة

ZAR DES BOVINS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مكتب مح سشة

عم رة 41 بقة 2 زنقة عالل بن عشد 

هللا ص.ب 200 الربيدية ، 52004، 

الربيدية املغرب

ZAR DES BOVINS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 86 

تجزئة ز ز - 52000 الريش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ZAR (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DES BOVINS

االنت ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الحيواني.
 86 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

تجزئة ز ز)-)52000)الريش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: حسني) ربيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حسني  ربيد  السيد 
الريش) (52000 ز ز) تجزئة  (86 رقم)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حسني  ربيد  السيد 
الريش) (52000 ز ز) تجزئة  (86 رقم)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

18)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)84/2021.

615I

comptajouari

 TRANSPORT BNIMAADAN

SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

comptajouari

 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12

 BENI MELLAL AV ADMI RES

 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،

23000، BENI(MELLAL(maroc

 TRANSPORT BNIMAADAN

SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

الرك بة اوالد يعيش بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10667

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 12)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

 TRANSPORT BNIMAADAN

SARL))مشلغ ررسم له )100.000)درهم)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار الرك بة)

بني) (23000 (- اوالد يعيش بني مالل)

مالل املغرب نتيجة ل):)عدم االتف ق)

بي4 الشرك ء.

و حدد مقر التصفية ب دوار رك بة)
بني) (23000 (- اوالد يعيش بني مالل)

مالل املغرب.)
و عي4:

و) ف خر  ( ( الق در) عشد  السيد)ة))
عنوانه)ا))دوار اوالد اعمر اوالد يعيش)
املغرب) مالل  بني  (23500 مالل) بني 

كمصفي))ة))للشركة.
و) حر�سي  ( الدين) نور  السيد)ة))
عنوانه)ا))دوار العج مة اوالد ايعيش)
املغرب) مالل  بني  (23500 مالل) بني 

كمصفي))ة))للشركة.
الشمة و) ( عشد املجيد) السيد)ة))
عنوانه)ا))دوار اه7 لعطش ت برافت)
ابي الجعد)25000)ابي الجعد املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)22)فبراير)

2021)تحت رقم)205.
616I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE BINAE MODERNA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

STE BINAE MODERNA بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 149 اليسر 
2 الط بق االول يس را  - 26000 

بربيد املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14885
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BINAE MODERNA
غرض الشركة بإيج ز):)الشن ء.

 149 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- ( يس را) االول  الط بق  (2 اليسر)

26000)بربيد املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: بوحسيس) الكشير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة نورة ف رس):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد الكشير بوحسيس عنوانه)ا))
 2 لحسن) سيدي  تجزئة  ا  (8 فيال)

26000)بربيد املغرب.
السيدة نورة ف رس عنوانه)ا))51 
 26000 االزده ر) تجزئة  (04 الزنقة)

بربيد املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكشير بوحسيس عنوانه)ا))
 2 لحسن) سيدي  تجزئة  ا  (8 فيال)

26000)بربيد املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)369.

617I

ICOMPTAMIX

 SOCIETE MUSTAMIX
BATIMENT SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ICOMPTAMIX
 BLOC 3 NR 98 RUE(ESSAOUIRA

Q.I ، 80000، AGADIR(maroc
SOCIETE MUSTAMIX

BATIMENT SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي سيدي 

بورك ب رع الوف ق ولد ت يمة - 

83000 ت رودانت املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

7399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (23

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميته :) بمختصر  اإلقتض ء)

 SOCIETE MUSTAMIX

.BATIMENT SARL AU

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيج ز

.DIVERS OU CONSTRUCTION

سيدي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- ت يمة) ولد  الوف ق  ب رع  بورك 

83000)ت رودانت املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2021)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:

 MUSTAPHA BAKHA السيد)

 10.000.000 1.000  :)حصة بقيمة)

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد)-)عنوانه)ا))-)-)-)-.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MUSTAPHA BAKHA السيد)

ب رع) بورك  سيدي  حي  عنوانه)ا))

تزارت) (83000 ت يمة) ولد  الوف ق 

الحوز املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت رودانت))بت ر خ)21)ين ير)

2020)تحت رقم)40.

618I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

EVENEMENCIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بن ية 46.47 تجزئة املركز, 
ب رع محمد الخ مس ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
EVENEMENCIA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : رقم 1 
بن ية 46.47 ب رع محمد الخ مس 
تجزئة املركز  - 45000 ورزازات 

املغرب.
قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
.8943

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2020 ين ير) (17 في) املؤرخ 
ذات) بركة  (EVENEMENCIA ح7)
ررسم له ) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره ) وعنوا4  درهم  (90.000
ب رع) (46.47 بن ية) (1 اإلجتم عي رقم)
(- ( املركز) تجزئة  الخ مس  محمد 
45000)ورزازات املغرب نتيجة لقرار)

الشرك ء.
و عي4:

و) النور  عشد  ( خ لد) السيد)ة))
عنوانه)ا))رقم)8)بلوك)24)حي املق ومة))
45000)ورزازات املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
بت ر خ)17)ين ير)2020)وفي رقم)1)بن ية)
ب رع محمد الخ مس تجزئة) (46.47

املركز)-)45000)ورزازات املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بت ر خ)21)دجنبر)

2020)تحت رقم)669.

619I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

DERMACLINIC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

DERMACLINIC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الحسن II مك تب النخي7 ط 4 رقم 

43 تطوا4  - 93000 تطوا4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

27839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DERMACLINIC

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

والتصدير مواد التجمي7.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم) (4 مك تب النخي7 ط) (II الحسن)

43)تطوا4))-)93000)تطوا4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد احمد الهراس):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: األزهري) مروا4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) الهراس  احمد  السيد 

ب رع خ لد بن الوليد اق مة ي سمينة)

تطوا4) (93000 الحي املدر�سي) (7 رقم)

املغرب.

عنوانه)ا)) األزهري  مروا4  السيد 

 93000 املكرر) (8 فيال) املنزه  مجمع 

املضيق املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الهراس  احمد  السيد 

ب رع خ لد بن الوليد اق مة ي سمينة)

تطوا4) (93000 الحي املدر�سي) (7 رقم)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوا4))بت ر خ)20)ركتوبر)

2020)تحت رقم)2373.

620I

CABINET COMPTABLE

NOVACAT SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET COMPTABLE

 RUE(TEHRAN 1 N8 ، 90000،

TANGER MAROC

NOVACAT SERVICES  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  183 

ب رع ولي العهد مكتب رقم 13 مركز

NREA - 90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

113573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. NOVACAT SERVICES

املطعمة) (: غرض الشركة بإيج ز)
الج مع ت) داخ7  الجم عية 
تسيير) املدارس  و  املستشفي ت 
تنضيم) التصدير  و  االيراد  املط عم 

امللتقي ت بجميع اصن فه .
 183 ( (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب رع ولي العهد مكتب رقم)13)مركز

NREA - 90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 15.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد س مي الزخنيني):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: الدين بنسعيد) السيد عالء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
50)حصة) ( (: السيد حسن الوراد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد س مي الزخنيني عنوانه)ا))
 13 183)ب رع ولي العهد مكتب رقم)

مركزNREA 90000)طنجة املغرب.
بنسعيد) الدين  عالء) السيد 
عنوانه)ا))183)ب رع ولي العهد مكتب)
طنجة) (NREA 90000مركز (13 رقم)

املغرب.
عنوانه)ا)) الوراد  حسن  السيد 
 13 183)ب رع ولي العهد مكتب رقم)

مركزNREA 90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد س مي الزخنيني عنوانه)ا))
 13 183)ب رع ولي العهد مكتب رقم)

مركزNREA 90000)طنجة املغرب
بنسعيد) الدين  عالء) السيد 
عنوانه)ا))183)ب رع ولي العهد مكتب)
طنجة) (NREA 90000مركز (13 رقم)

املغرب
عنوانه)ا)) الوراد  حسن  السيد 
 13 183)ب رع ولي العهد مكتب رقم)

مركزNREA 90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1941.
621I

FUNIKA

FUNIKA MAROC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

FUNIKA
 RUE 2 LE(TITIEN(REZ

 CHAUSSEE(VAL(FLEURI،
20200، CASABLANCA(MAROC
FUNIKA MAROC بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
 RUE 2 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 LE(TITIEN(REZ(CHAUSSEE  VAL
 FLEURI  20390 CASABLANCA

.MAROC
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.153189

الشر ك) قرار  بمقت�سى 
 2014 ين ير) (02 في) املؤرخ  الوحيد 
بمشلغ) الشركة  ررسم ل  رفع  تم 
من) ري  درهم«) (400.000« قدره)
»1.200.000)درهم«)إلى)»1.600.000 
مق صة) إجراء) ( (: طر ق) عن  درهم«)
مع ديو4 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2014)تحت رقم)564256.
622I

LOYAL MANAGEMENT

PRETTY DRESS BOUTIQUE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LOYAL MANAGEMENT
 RES(DOS(MARES 3EME(ETAGE

 N°37 AV(MED(V(TANGER ،
90000، TANGER(MAROC

 PRETTY DRESS BOUTIQUE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي س حة 
الروداني ب رع سين  إق مة بتهوفن 
2 ط بق 3 رقم 82 طنجة طنجة 

90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
113855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PRETTY DRESS BOUTIQUE
بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املالبس
س حة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 2 الروداني ب رع سين  إق مة بتهوفن)
ط بق)3)رقم)82)طنجة طنجة)90000 

طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 550 ( (: السيد ابن الخلي7 حسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة مه  مخلص):))450)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
حسن) الخلي7  ابن  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة السواني)02)رقم)90 

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.
عنوانه)ا)) مخلص  مه   السيدة 
املحطة القديمة تجزئة)03)منفذ)13 
ط بق)P 02)ب ب سبتة)51001)سبتة)

إسش ني .
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسن) الخلي7  ابن  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة السواني)02)رقم)90 

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب
عنوانه)ا)) مخلص  مه   السيدة 
املحطة القديمة تجزئة)03)منفذ)13 
ط بق)P 02)ب ب سبتة)51001)سبتة)

إسش ني 
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (04 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2199.

623I

CANOCAF SARL

NADOR 3000
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر)

CANOCAF SARL
ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC
NADOR 3000 »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: حي املط ر 

اق مة صور   - 62000 الن ظور  
املغرب.

»إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.19123
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
تقرر) (2021 م رس) (11 في) املؤرخ 

إض فة بع ر تج ري للشركة وهو:
OM OLEA MEDITERRANEA

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)549.

624I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TIGOUMA MARKET
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TIGOUMA MARKET بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 7 
الشطر 4 تيكوم  افولكي4 الدبيرة 
الجه دية  - 86360 انزك 4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
22763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TIGOUMA MARKET
املت جرة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وبيع االغدية الع مة.
 7 رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الدبيرة) افولكي4  تيكوم   (4 الشطر)

الجه دية))-)86360)انزك 4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الصغيري) ادم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الصغيري  ادم  السيد 
املركز) الث ني  الشطر  (132 الرقم)
انزك 4)) الدبيرة  التسيال  الحيوي 

86360)انزك 4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الصغيري  ادم  السيد 
املركز) الث ني  الشطر  (132 الرقم)
انزك 4)) الدبيرة  التسيال  الحيوي 

86360)انزك 4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)691.

625I

FIDUASSAF CONSEIL

FM LOT- افم لو
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUASSAF CONSEIL
304 ب رع إبراهيم الروداني 

إق مة الشف ء بقة 10 الط بق 5 
املع ر ف الدارالشيض ء، 20380، 

الدارالشيض ء املغرب
FM LOT- افم لو بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 304 ب رع 
إبراهيم الروداني إق مة الشف ء بقة 
10 الط بق 5 املع ر ف الدار الشيض ء 

20380 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495381
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FM (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

LOT-)افم لو.
تجزءة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األراض والشن ي ت.
عنوا4 املقر االجتم عي):)304)ب رع)
إبراهيم الروداني إق مة الشف ء)بقة)
10)الط بق)5)املع ر ف الدار الشيض ء)

20380)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد محسن ف ضيلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محسن ف ضيلي عنوانه)ا))
بنور) سيدي  الفتح  ( تجزءة) (126

20300))سيدي بنور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن ف ضيلي عنوانه)ا))
بنور) سيدي  الفتح  ( تجزءة) (126

20300))سيدي بنور املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)10731.

626I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 STE AL MOHAJIR
IMMOBILIER

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

 STE AL MOHAJIR IMMOBILIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 149 اليسر 
2 الط بق الث ني يس را  - 26000 

بربيد املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14883
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE AL(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.MOHAJIR IMMOBILIER
غرض الشركة بإيج ز):)الشن ء.

 149 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- ( يس را) الث ني  الط بق  (2 اليسر)

26000)بربيد املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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 600 ( (: السيد بوحسيس محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: الن جي) ف طنة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: بوحسيس جم ل) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بوحسيس محمد عنوانه)ا))

ا)8)تجزئة سيدي لحسن)02 26000 

بربيد املغرب.

عنوانه)ا)) الن جي  ف طنة  السيدة 

 26000 لحسن) سيدي  تجزئة  (8 ا)

بربيد املغرب.

السيد بوحسيس جم ل عنوانه)ا))

 02 لحسن) سيدي  تجزئة  (08/09

26000)بربيد املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوحسيس محمد عنوانه)ا))

ا)8)تجزئة سيدي لحسن)02 26000 

بربيد املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)368.

627I

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI

S&B TRANSPORT SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI

 5RUE(FARABI(RDC(N3 ، 90000،

TANGER MAROC

S&B(TRANSPORT(SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد 6 مركب األندلس عم رة س 

الط بق 1 رقم 119 - 90000 طنجة 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.96313

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 15)فبراير) املؤرخ في)

 S&B(بركة ذات املسؤولية املحدودة

TRANSPORT SARL))مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

مركب) (6 محمد) ب رع  اإلجتم عي 
رقم) (1 الط بق) س  عم رة  األندلس 

طنجة املغرب نتيجة) (90000  -  119

ل):)لم تحقق اهدافه .

ب رع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مركب األندلس عم رة س) (6 محمد)
- 90000)طنجة)  119 1)رقم) الط بق)

املغرب.)

و عي4:

السيد)ة))سليم))بنيس و عنوانه)ا))

مركب توليب الش طئ عم رة ا الط بق)
املغرب) طنجة  (90000  267 رقم) (8

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2160.

628I

STE ZIZ COMPTA

VITA NEGOCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

VITA NEGOCE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

اسر ر الربيدية - 52000 الربيدية 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

13885

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 يونيو) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 VITA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.NEGOCE
ممو4) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

حفالت و خدم ت املط عم

الوس طة

ابغ ل مختلفة.

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

52000)الربيدية) (- اسر ر الربيدية)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عص م اقشور):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

وزا4:) العز ز  عشد  موالي  السيد 

340)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد موالي املهدي وزا4):))333 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) اقشور  عص م  السيد 

اسش ني )28039)تركونة))اسش ني .

وزا4) العز ز  عشد  موالي  السيد 

 02 رقم) العلو ي4  ب رع  عنوانه)ا))

الربيدية)52000)الربيدية املغرب.

وزا4) املهدي  موالي  السيد 
حي) (19 رقم) (12 الزنقة) عنوانه)ا))

الربيدية) (52000 توبكة الربيدية)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وزا4) العز ز  عشد  موالي  السيد 

 02 رقم) العلو ي4  ب رع  عنوانه)ا))

الربيدية)52000)الربيدية املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 29 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

يونيو)2020)تحت رقم)517.

629I

الحسي4 بوسيف

فالحة ملوية
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

الحسي4 بوسيف

املح ميد مراكش املح ميد 9، 

40000، مراكش املغرب

فالحة ملو ة بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي طر ق 

مسجد املنجمي زايدة ميدلت ميدلت 

54375 ميدلت املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2687

 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

فالحة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

ملو ة.

تركيب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ادوات الري واال الت الفالحية.

طر ق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مسجد املنجمي زايدة ميدلت ميدلت)

54375)ميدلت املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: طالبي) عي�سى  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: طالبي) عي�سى  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) طالبي  عي�سى  السيد 
دوار ايت بن يشوزايدة)54375)زايدة)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طالبي  عي�سى  السيد 
دوار ايت بن يشوزايدة)54375)زايدة)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
16)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)81.
630I

STE FICOPRO

JAD MEK IRRIGATION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL(BOUSTANE(E44
 RIAD(ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
JAD MEK IRRIGATION بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي متجر برقم 
5 تع ونية الخيرات سيدي سليم 4 
مول الكيف 4  - 50000 مكن س 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
52469

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 JAD (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MEK IRRIGATION

-ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الري الزراعي)

-األبغ ل املختلفة

-بيع معدات زراعية))ب لتقسيط.

متجر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سيدي) الخيرات  تع ونية  (5 برقم)

 50000 (- ( الكيف 4) مول  سليم 4 

مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: محمد) شحو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد شحو محمد عنوانه)ا))دوار)

ايت بوهو ايت حرز هللا ايت بوبيدم 4)

الح جب)51000)الح جب املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شحو محمد عنوانه)ا))دوار)

ايت بوهو ايت حرز هللا ايت بوبيدم 4)

الح جب)51000)الح جب املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1088.

631I

AL HUDA CONSEIL SARL

MCICM
إعال4 متعدد القرارات

AL HUDA CONSEIL SARL

71 ب رع محمد الزرقطوني اق مة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، ف س 

املغرب

MCICM »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 44 ب رع 

محمد السالوي  - 30000 ف س 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.59719

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)09)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت حصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

استق لة مسير و تعيي4 مسير و موقع)

جديد

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تحو 7 املقر الرئي�سي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

الكوهن ربيد جميع) السيد  تفو ت 

ب لشركة) يمتلكه   التي  الحصص 

لف ئدة السيد رحمد الرف عي

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

بن سولة من) ف تح  السيد  استق لة 

تسيير الشركة و من جميع التوقيع ت)

و تكليف السيد رحمد الرف عي بتسيير)

الشركة و التوقيع ت ب لشركة)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

الى) للشركة  الرئي�سي  املقر  تحو 7 

اق مة) ب  الك ئن  الجديد  العنوا4 

 21 املكتب) (2 ف س) ر  ض  فض ء)

الط بق)4)حي الشودروم زنقة الخنس ء)

عالل ابن عشد هللا س بق 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1314.

632I

CSN MAROC

EDWOOD

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

EDWOOD بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE و عنوا4 مقره  االجتم عي

 CAPITAIN IRRIGUI RES.

 MIRAMAS 1, M5, MAGASIN

A10, GUELIZ - 40000 مراكش .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.90331

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2020 ركتوبر) (01 في) املؤرخ 

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة من)

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)

»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشر ك الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121451.

633I

STE ZIZ COMPTA

GENIE CIVLUX

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

GENIE CIVLUX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا4 مقره  االجتم عي قصر 

ايت عتم 4 الخنك صندوق البريد  

الشيدية204 - 52000 الربيدية .
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تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.11919

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)05)م رس)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشر ك الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)152.

634I

MF STR

MF STR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MF STR

 IM(B7 MAG(N°6 BASMA 1 RIAD

 ZITOUNA(MARJANE(MEKNES ،

50000، مكن س املغرب

MF STR بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

 IM B7 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 MAG(N°6 BASMA 1 RIAD

 ZITOUNA(MARJANE(MEKNES -

50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

47933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2019 يونيو) (14

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MF (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.STR

ت جر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

و) فواكه  ت جر  فالحية-) منتج ت 

خضروات-استيراد و تصدير.

 IM (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 B7( MAG( N°6( BASMA( 1( RIAD

 ZITOUNA MARJANE MEKNES -

50000)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد رض  بغروبني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد رض  بغروبني عنوانه)ا)))

مكن س) املسيرة  حي  (19 ا) 7عم رة 

50000)مكن س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رض  بغروبني عنوانه)ا))

مكن س) املسيرة  حي  (19 ا) عم رة  (7

50000)مكن س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2019)تحت رقم)2684.

635I

COMPTA DAK

 STE  ETABLISSEMENT AL
 KOUNOUZ  EDAHABIA

POUR L’EDUCATION
إعال4 متعدد القرارات

COMPTA DAK

ب رع محمد ف ض7 السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 

الداخلة املغرب

 STE  ETABLISSEMENT(AL

 KOUNOUZ  EDAHABIA(POUR

L’EDUCATION    »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع ام م 

م لك رقم 85 تجزئة املنتزه رقم 02 

- - الداخلة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.9517

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)17)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

السيدة) حصة  (500 تفو ت) م يلي:)
الوطنية) بط قة  املع رف  ابو  رج ء)
السيدة) لف ئدة  (OD39569 رقم)

مليكة الص لحي))بط قة الوطنية رقم)

 OD34131

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

السيدة) حصة  (500 تفو ت) م يلي:)
رج ء)ابو املع رف بط قة الوطنية رقم)

لف ئدة السيد عشدالحي) (OD39569

رقم) الوطنية  بط قة  ( الص لحي)

JB56236

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تحو 7 من الشك7 الق نوني الشركة)

SARL(الى الشك7 الق نوني(SARL-AU

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

املع رف) ابو  رج ء) السيدة  استق لة 

من) (OD39569 بط قة الوطنية رقم)

تسيير الشركة

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

م يلي:)تعيي4 السيدة مليكة الص لحي))

 OD34131 رقم) الوطنية  بط قة 

كمسيرة))للشركة ملدة غير محدودة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

نسشة االسهم لك7 بر ك

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

نسشة الراسم ل لك7 بر ك

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

م يلي:)تعيي4 السيدة مليكة الص لحي))

 OD34131 رقم) الوطنية  بط قة 

كمسيرة))للشركة ملدة غير محدودة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)446/2021.

636I

FIDUCIARE IITIMANE

OSSANA EMBALLAGE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES ، 30000، FES(MAROC

OSSANA EMBALLAGE  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 87 ب رع 

واد املخ ز4 النرجس  - 30000 ف س 

املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.26899

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 ين ير) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»500.000)درهم«)ري من)»500.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

إدم ج احتي طي رو ررب ح رو) ( (: طر ق)

عالوات إصدار في ررس امل ل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1173.

637I

FIDUCIARE IITIMANE

KIM BUILDING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES ، 30000، FES(MAROC

KIM BUILDING بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 
اصش ص مر ن  زاو ة ب رع ط رق ابن 
ز  د و ب رع عشد الكر م ابن جلو4 

الط بق االول مكتب رقم 5 - 30000 
ف س املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.42269
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 م رس) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
ري) درهم«) (5.700.000,00«
إلى) درهم«) (3.300.000,00« من)
طر ق) عن  درهم«) (9.000.000,00«
الشركة) ديو4  مع  مق صة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (15 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239.
638I

ديوا4 الخبرة

Mediatec Solutions
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ديوا4 الخبرة
مكتب 45 ، الط بق الث لث ، إق مة 
ك ميلي  ، زاو ة ب رع محمد ديوري 
ومحمد عشده القنيطرة ، 14000، 

القنيطرة املغرب
Mediatec Solutions بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مكتب 45  
إق مة ك ميلي  الط بق الث لث تق طع 
ب رع محمد الدوري ومحمد عشدو - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
59685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.Mediatec Solutions

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واألجهزة) الكمشيوتر  رجهزة  وتصدير 

اإللكترونية).

عنوا4 املقر االجتم عي):)مكتب)45  

إق مة ك ميلي  الط بق الث لث تق طع)

ب رع محمد الدوري ومحمد عشدو)-)

14000)القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الفضيلي  مراد  السيد 

بيزا ايط لي )56100)بيزا ايط لي .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الفضيلي  مراد  السيد 

بيزا ايط لي )56100)بيزا ايط لي 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)2125.

639I

CANOCAF SARL

MARCHICA SPA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

CANOCAF SARL

ب رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 
رقم 7 الط بق الث ني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الن ظور

MAROC

MARCHICA SPA بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي تجزئة 31 
رقم 127-128 حي املط ر - 62000 

الن ظور  املغرب .
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.10131

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 م رس) (10 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
-)ن دي ر  �سي).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)19)م رس)

2021)تحت رقم)591.

640I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE M T F COF
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

SOCIETE M T F COF بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 
الصن عي سيدي ابراهيم زنقة 814 
رقم 39 ف س - 30000 ف س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCIETE M T F COF
صن عة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املالبس الج هزة.

الحي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 814 زنقة) ابراهيم  الصن عي سيدي 
رقم)39)ف س)-)30000)ف س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

500)حصة) ( (: ت زي) السيد زكر  ء)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سعيد مربوح):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ت زي  زكر  ء) السيد 
26)اسكجور مراكش) 9)رقم) مح ميد)

40150)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) مربوح  سعيد  السيد 

 30000 ف س) االول  ادريس  ( زواغة)

ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ت زي  زكر  ء) السيد 
26)اسكجور مراكش) 9)رقم) مح ميد)

40150)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) مربوح  سعيد  السيد 

 30000 ف س) االول  ادريس  ( زواغة)

ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)967.

641I

االست ذ بدر الدين بولغدا4

 la société fassie de céréales

 et légumineuse trans world

SOFACELEG TW
إعال4 متعدد القرارات

مكتب األست ذ بدر الدين بولغدا4

مـوثـق
زنقة عشد الخ لق الطريس و زنقة 

ابراهيم الروداني

 مك تب الربيع الط بق الث ني رقم 

12/11
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 La Société FASSIE DE «ش م م 

 CEREALES ET LEGUMINEUSE

 TRANS(WORLD  » SOFACELEG

   »TW

الررسم ل االجتم عي 8.000.000،00  

درهم 

املقر االجتم عي ، ف س تجزئة النم ء، 

قطعة رقم 152 بنسودة، املنطقة 

الصن عية 

السج7 التج ري عدد 23015

توسيع غرض الشركة

 31 بمقت�سى عقد توثيقي بت ر خ)

2020،)اتفق مجموع الشرك ء) دجنبر)

االجتم عي) الغرض  توسيع  على 

للشركة الذي سيصشح:)

تصدير) براء،) لشيع،) بركة  (-

نق7) و  تصنيع  تخز ن،) استيراد،) و 

املنتج ت) و  الخضرواتية  الحشوب 

الفالحية.

-)نق7 الشض ئع لف ئدة االغي ر.

-)املح فظة على املنتج ت الفالحية))

من ك7 نوع.

-)استغالل مط حن الز تو4 و ك7)

مصنع لتحو 7 املنتج ت الفالحية.

-)علف امل بية.

و على العموم جميع العملي ت) (-

الصن عية،) امل لية،) التج ر ة،)

املنقوالت،)العق رات املتعلقة مش برة)

و بشك7 غير مش بر مع رحد االهداف)

املذكورة رعاله رو م  ب بهه  رو املرتشطة)

به  بشك7 موسع.

االجتم عي) الغرض  توسيع  تأكيد 
للشركة و تغيير الفص7)2)من الق نو4)

االس �سي للشركة.

االجتم عي) الغرض  لتوسيع  تشع  

للشركة،)صرح الشرك ء)قشول توسيع)

الغرض االجتم عي.

اإليداع) تم  الق نوني:) اإليداع 

الق نوني بكت بة الضشط لدى املحكمة)

فبراير) (22 بت ر خ) بف س  التج ر ة 

2021،)تحث عدد))800/2021.

األست ذ بدر الدين بولغدا4

642I

FLASH ECONOMIE

SAJA SYNTROFIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SAJA SYNTROFIA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 

رحمد املج طي إق مة لزالب الط بق 

1 رقم 8  - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SAJA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.SYNTROFIA

مركز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االتص ل اله تفي.

زنقة) (13 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

رحمد املج طي إق مة لزالب الط بق)

الشيض ء) الدار  (20000  -   8 رقم) (1

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشد الكر م مخت ري):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: اليربوعي) السيدة سكينة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

مخت ري) الكر م  عشد  السيد 

ز نب) إق مة  م ز ال  تجزئة  عنوانه)ا))

 20000 ( بلفدير) (5 ط بق) (15 بقة)

الدار الشيض ء)املغرب.

السيدة سكينة اليربوعي عنوانه)ا))
حي ي سمينة)5)زنقة)108)رقم)53)عي4)

الشق)20000)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
مخت ري) الكر م  عشد  السيد 

ز نب) إق مة  م ز ال  تجزئة  عنوانه)ا))

 20000 ( بلفدير) (5 ط بق) (15 بقة)

الدار الشيض ء)املغرب

السيدة سكينة اليربوعي عنوانه)ا))
حي ي سمينة)5)زنقة)108)رقم)53)عي4)

الشق)20000)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770893.

643I

STE ZIZ COMPTA

GENIE CIVLUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

GENIE CIVLUX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 48 

حي اولتكير الربيدية - 52000 

الربيدية املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.11919

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (05 في) املؤرخ 

املص دقة على):

سعيد حمدي) )ة)) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (500

500)حصة لف ئدة))السيد))ة))ي سي4)

بوز د بت ر خ)05)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 23 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)152.
644I

STE ZIZ COMPTA

GENIE CIVLUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

GENIE CIVLUX بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 
اوليتكير رقم 48 - 52000 الربيدية 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.11919

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)05)م رس)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 52000  -  48 رقم) اوليتكير  »حي 
ايت) »قصر  إلى) املغرب«) الربيدية 
 - عتم 4 الخنك صندوق البريد204 

52000)الربيدية))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)152.
645I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

SBNTD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
SBNTD بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مكتب رقم 
28 الط بق 4 مك تب الصف ء طر ق 

صفرو موالي الربيد - 30050 ف س 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (23
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SBNTD
مق ول) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

رعم ل الشن ء)املتنوعة
-)نق7 الشض ئع ني بة عن اآلخر ن.

مكتب) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الصف ء) مك تب  (4 الط بق) (28 رقم)
طر ق صفرو موالي الربيد)-)30050 

ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد إبراهيم الششع 4):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الششع 4) إبراهيم  السيد 
الز تو4)) ب دو  ديور  (125 عنوانه)ا))

30000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الششع 4) إبراهيم  السيد 
الز تو4)) ب دو  ديور  (125 عنوانه)ا))

30000)مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (02 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)941.
646I

مكتب الحس ب ت العش د

BOUSSALAL TRAVAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

مكتب الحس ب ت العش د

23 بلوك 3 بئرانزرا4 بنصف ر، 

31000، صفرو املغرب

BOUSSALAL TRAVAUX بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار تغيت 

اوالد مكدو املنزل صفرو - 31000 

صفرو املغرب .

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1659

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر ح7) (2021 11)م رس) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

 BOUSSALAL الوحيد) الشر ك 

TRAVAUX))مشلغ ررسم له )100.000 

درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار)

(- صفرو) املنزل  مكدو  اوالد  تغيت 

(: ل) نتيجة  ( املغرب) صفرو  (31000

املن فسة).

و حدد مقر التصفية ب دوار تغيت)

املغرب) ( صفرو) املنزل  مكدو  اوالد 

31000)صفرو املغرب.)

و عي4:

و) بوسالل  ( ( حسن) السيد)ة))

مكدو) اوالد  تغيت  دوار  عنوانه)ا))

31000)صفرو املغرب)) ( املنزل صفرو)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)172.

647I

IBTI DOM

ANUZZA IMPORT EXPORT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ANUZZA IMPORT EXPORT

بركة ذات مسؤولية محدودة 

للشر ك الوحيد 

ررسم له  100000.00 درهم 

05 زنقة 21 حي الهن ء سيدي 

سليم 4 برك 4 

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 

قرر) ( (25/02/2021 بت ر خ) ببرك 4 

املسم ة) للشركة  الوحيد  الشر ك 

رعاله))وضع الق نو4 األس �سي للشركة)

ومواصف ته  ك لت لي:

 Société**** ( *التسمية)

  ANUZZA IMPORT EXPORT

   **SARL AU

للغير) الشض ئع  :-نق7  *الهدف)

مق ب7 االجر

21)حي) 05)زنقة) (: املقر اإلجتم عي)

الهن ء)سيدي سليم 4 برك 4)

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة)

محدد في) ررس امل ل االجتم عي:) (*

 100 إلى) موزع  درهم  (100000.00

حصة ب)100)درهم لك7 واحدة على)

الشك7 الت لي.

السيد سمير صديقي

*)التسيير:)عهد تسيير الشركة مع)

اإلمض ء)االجتم عي ملدة غير محدودة)

إلى السيد سمير صديقي

تبتدئ من) االجتم عية:) السنة  (*

ف تح ين ير إلى غ ية)31)ديسمبر من ك7)

سنة.

اإليداع) تم  الق نوني:) اإليداع  (*

الضشط) كت بة  لدى  الق نوني 

ب ملحكمة االبتدائية ببرك 4 تحت رقم)

134/2021)بتأر خ)))2021/03/07
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YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

 STATION SERVICE EL

MOUH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,

 bureau 28, av(moulay(rachid,

 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC

 STATION SERVICE EL MOUH

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي سيدي 

الوافي حي املسيرة بن سودة مكتب 

2 - 30000 ف س املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.66145

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (23 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))رحمد املوح)500 

 1.000 رص7) من  اجتم عية  حصة 

حصة لف ئدة))السيد))ة))ع دل املوح)

بت ر خ)23)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (02 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)950.

649I

FIDUCIARE IITIMANE

L'INTEGRATEUR
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES ، 30000، FES(MAROC

L'INTEGRATEUR »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
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وعنوا4 مقره  االجتم عي: 54 ب رع 
عالل بن عشد هللا اق مة فض ء 
مك تب عالل بن عشد هللا مكتب 

46 الط بق الث لث - 30000 ف س 
املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.43113
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)01)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

الذي ينص على) (:1 قرار رقم قرار)
م يلي:)تحو 7 املقر االجتم عي

الذي ينص على) (:2 قرار رقم قرار)
م يلي:)رفع راس م ل الشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

الذي ينص على) (:4 بند رقم بند)
م يلي:)املقر االجتم عي الح لي للشركة)
54)ب رع عالل بن عشد هللا اق مة) في)
هللا) عشد  بن  عالل  مك تب  فض ء)

مكتب)46)الط بق الث لث
الذي ينص على) (:7 بند رقم بند)
م يلي:)يقدم املوقع ردن ه للشركة مشلغ)
 500.000.00( خمسم ئة رلف درهم)
ملحضر ز  دة ررس امل ل) (

ً
وفق  درهم))

يتم) وب لت لي  (.01/02/2021 بت ر خ)
دفع ررس م ل الشركة ب لك م7 وفًق )
للق نو4)،)وال يمكن سحب هذا املشلغ)
تسجي7) بعد  اإلدارة  قش7  من  إال 
وعند) التج ري  السج7  في  الشركة 
املسج7.) به دة  رو  به دة  تقديم 
يشهد على االنته ء)من هذه اإلجراءات)
 GUESSOUS السيد) الشكلية-)

DRISS: 500.000.00)درهم
الذي ينص على) (:8 بند رقم بند)
بمشلغ) امل ل  ررس  تحديد  تم  م يلي:)
 500.000.00( خمسم ئة رلف درهم)
درهم))مقسمة إلى)5000)سهم بقيمة)
(، لك7 منه ) درهم)) (100( م ئة درهم)
ومخصصة ب لك م7 للمس هم الوحيد)
 01/02/2021 كم  يلي في محضر) (،
 DRISS GUESSOUS السيد) ق م  ( (.
ب الكتت ب ودفع جميع األسهم الش لغ)

عدده )5000)سهم.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)861.

650I

club comptable

 TRONS CALAHONDA
MALAGA

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

club comptable
24 ب رع االمير سيدي محمد قر ة 
اوالد مو�سى سال ، 11000، سال 

املغرب
 TRONS CALAHONDA MALAGA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 
3 تجزئة املعمورة II رقم 13 سال 

الجديدة - 11100 سال املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36224

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRONS(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.CALAHONDA MALAGA
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع.
عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
سال) (13 رقم) (II املعمورة) تجزئة  (3

الجديدة)-)11100)سال املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ي سي4) الزن تي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ي سي4  الزن تي  السيد 

اسش ني )29001)م لق  اسش ني .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ي سي4  الزن تي  السيد 

اسش ني )29001)م لق  اسش ني 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بسال) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KM FRUIT PRODUCTION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 KM FRUIT PRODUCTION

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

الشو ش ت جم عة  انش د4  بلف ع - 

87272  انش د4  بلف ع املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

22783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (27

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 KM (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FRUIT PRODUCTION

غرض الشركة بإيج ز):)االستغالل)

الزراعي.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- بلف ع) ( انش د4) ( الشو ش ت جم عة)

87272))انش د4))بلف ع املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد خليفة االدري�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد خليفة االدري�سي عنوانه)ا))

بلوك ف عم رة)21)بقة)2)حي الهدى)

اك دير)80000)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خليفة االدري�سي عنوانه)ا))

بلوك ف عم رة)21)بقة)2)حي الهدى)

اك دير)80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)702.

652I

FLASH ECONOMIE

SCPC - SAPEL
إعال4 متعدد القرارات

 SCPC - SAPEL

بركة  مس همة، ررسم له  

11.214.000 درهم

املقر الرئيس: ب رع رحمد الهيشة، 

املنطقة الصن عية، ريت ملول - 

رك دير

السج7 التج ري رقم 4.467 -  

التعر ف الضر بي رقم 03300370

التعر ف املوحد للمق ولة 

001518661000090

تعيي4 متصرف
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استق لة الرئيس املدير الع م

تعيي4 رئيس مدير ع م جديد

استق لة املدير الع م املنتدب

تعيي4 مدير ع م منتدب جديد

روال:)بموجب محضر الجمع الع م)

استثن ئي) بشك7  املنعقد  الع دي 

بت ر خ)30)دجنبر)2020،)قرر مس همو)

(– »س.ص.ب.ص) املس همة) بركة 

برايس) بيريبي  السيد  تعيي4  س ب7«)

 BERREBI BRICE Cyril (– سيري7)

(،1978 يوليوز) (25 بت ر خ) املزداد  (،

إيكورووي) ممر  (،14 برقم) والق طن 

فرنس  والح م7) (– اوبي) (،30250 (–

(،14AT13069 رقم) السفر  لجواز 

وذلك ملدة سنة واحدة بمعنى إلى ت ر خ)

انعق د الجمع الع م الع دي للشث في)

حس ب ت السنة امل لية املنتهية بت ر خ)

31)دجنبر)2020.

اجتم ع) محضر  بموجب  ث ني :)

 30 بت ر خ) املنعقد  اإلدارة  مجلس 

بركة) متصرفو  قرر  (2020 دجنبر)

»س.ص.ب.ص)–)س ب7 م  يلي:

·)))))))اإلبه د على استق لة السيد)

الرئيس) منصب  من  بيريبي  فيليب 

املدير الع م واعتش را من يومه؛

)تعيي4 السيد برايس سيري7) ( ( ( ( ( (·

بيريبي في منصب الرئيس املدير الع م)

الجديد؛

·)))))))اإلبه د على استق لة السيد)

منصب) من  بيريبي  سيري7  برايس 

الرئيس املدير الع م املنتدب وتعيي4)

السيد جم ل بنحمو بدال عنه.

الق نوني) اإليداع  تم  ث لث :)

بت ر خ) بإنزك 4،) االبتدائية  ب ملحكمة 

18)م رس)2021)تحت عدد)682.

للخالصة والتذكير

الرئيس املدير الع م
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cejf

INVEST'AFFAIRES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

cejf

 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème(Etage(N°5

 casablanca ، 20360، casablanca

maroc

INVEST'AFFAIRES بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 202 ب رع 

عشد املومن الط بق السفلي رقم 5 - 

20360 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.INVEST’AFFAIRES

وك لة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ر ة).

 202 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع عشد املومن الط بق السفلي رقم)

5 - 20360)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (2AMF :  510 الشركة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة صف ء)بدر س لم علي:)490 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا))) (2AMF الشركة)
 AV DE TERVUEREN  1150
 197 WOLUWE SAINT PIERRE

BELGIQUE 1150)بركسي7 بلجيك .
علي)) س لم  بدر  صف ء) السيدة 
م مو4) زنقة  مكرر  (20 عنوانه)ا))
املع ر ف) (2 بقة) (2 ط بق) احمد 

20360)الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 31 عنوانه)ا)) ( السيد ع دل عنتر)
 RUE DU LAC LESQUIN FRANCE

LESQUIN 59810)فرنس 
علي)) س لم  بدر  صف ء) السيدة 
م مو4) زنقة  مكرر  (20 عنوانه)ا))
املع ر ف) (2 بقة) (2 ط بق) احمد 

20360)الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771155.
654I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

 STATION SERVICE EL
MOUH

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
 STATION SERVICE EL MOUH

بركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوا4 مقره  االجتم عي سيدي 
الوافي حي املسيرة بن سودة مكتب 

2 - 30000 ف س .
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.66145

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم تحو 7)
الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)
إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشر ك الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (02 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)950.

655I

chardoukhi(immobiler

 CHARDOUKHI
IMMOBILIER

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

chardoukhi(immobiler
 AL(AMANE(IMM(L15 N° 1 AIN
 SEBAA ، 20590، CASABLANCA

MAROC
 CHARDOUKHI IMMOBILIER

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي االم 4 
عم رة ل15 رقم 1 عي4 السشع - 

20590 الدارالشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
435505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2019 م ي) (20
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CHARDOUKHI IMMOBILIER
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.
االم 4) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- السشع) عي4  (1 رقم) ل15) عم رة 

20590)الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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 1.000 (: بردوخي) مراد  السيد 
درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) بردوخي  مراد  السيد 
 20450 95)بولو) ب رع النلضور رقم)

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بردوخي  مراد  السيد 
 20450 95)بولو) ب رع النلضور رقم)

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

يونيو)2019)تحت رقم)17061.

656I

مكتب بوالعلف و مك وي

ألباتروس ديفلوبمونت 
 ALBATROSS

DEVELOPMENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مكتب بوالعلف و مك وي
 Forum Bab Abdelaziz Forum

 Bab(Abdelaziz، 20020،
Casablanca املغرب

رلش تروس ديفلوبمونت 
 ALBATROSS DEVELOPMENT

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 

الزرقطوني، املكتب 16-15، 20100 
الدارالشيض ء - 20100 الدارالشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

492727
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

ديفلوبمونت) رلش تروس  (:

.ALBATROSS DEVELOPMENT

القي م،) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

على سبي7 املث ل ال الحصر،)بأعم ل)

و التهيئة والتجديد و الصي نة) الشن ء)

براء) و  بيع  و  الخي طة  و  اإلنت ج  و 

و) الخ م  املواد  و  النسيج  منتج ت 

النتج ت املشتقة األخرى.

46)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

الزرقطوني،)املكتب)15-16،)20100 

20100)الدارالشيض ء) الدارالشيض ء)-)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

من) ابتداء) سنة  (99 (: الشركة)

التج ري) السج7  في  التقييد  ت ر خ 

ب لدارالشيض ء)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

م ك زاسيليك) رلش تروس  الشركة 

 ALBATROSS(MAĞAZACILIK(A.Ş

90 :)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشرايبي)) نجيب  محمد  السيد 

  MOHAMED NAJIB CHRAIBI :

10)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

م ك زاسيليك) رلش تروس  الشركة 

  ALBATROSS(MAĞAZACILIK(A.Ş

 TEMMUZ MAH.  15 عنوانه)ا))

 BAHAR CAD. NUROL PARK SIT.

 J BLK.APT. no : 43/62 34200

ب غجيالر،)اسطنشول تركي .

الشرايبي)) نجيب  محمد  السيد 

 MOHAMED NAJIB CHRAIBI

 LOTS DAR EL KENZ عنوانه)ا))

 VILLA NR 59 DAR BOUAZZA,

النواصر) ( (NOUACEUR 27223

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Burak ك راكو و4) بوراك  السيد 

ملدة) للشركة  مسير  (KARAKOYUN

 Yeniköy عنوانه)ا)) محدودة  غير 

 mah.( halim( sokak( no( :( 6/3

34464))س ر ير،)اسطنشول تركي 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768252.

657I

MARCHICA CONSEIL

SKY WATT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ب رع طوكيو، الط بق 1، بقة 

1، الن ظور. ، 62000، الن ظور 

املغرب

SKY WATT بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي رج  

في هللا، بوعرك، قلعية ، الن ظور - 

62023 الن ظور املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.21289

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

(، قلعية) بوعرك،) هللا،) في  رج   »حي 

املغرب«) الن ظور  (62023 (- الن ظور)

سهب،) الصن عية،) »املنطقة  إلى)

الن ظور)) (62702 (- ،الن ظور.) سلوا4)

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)599.

658I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

تيدارت ايموبيلي
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة بر ك

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM(HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE(NUMERO 8 BD(IMAM
 GHAZALI(OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
تيدارت ايموبيلي   بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي وجدة رقم 
7 زنقة انوال  وجدة   60000 وجدة   

املغرب .
وف ة بر ك

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.27933

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)05)فبراير)2021)تم اإلعالم)
بوف ة الشر ك احمد بنعدي))و توزيع)
لرسم) (

ً
تشع  الورثة  على  حصصه 

 2020 دجنبر) (01 في) املؤرخ  اإلراثة 
ب لشك7 األتي):

السيد)ة))ع ئشة))بلهواري)))،))625 
حصة).

السيد)ة))عشد الحفيظ))بنعدي))،))
437)حصة).

السيد)ة))ص لح الدين))بنعدي))،))
437)حصة).

 437 ( (، ( بنعدي) عمر  السيد)ة))
حصة).

 437 ( السيد)ة)))مطيع))بنعدي))،)
حصة).

((، ( بنعدي) إسم عي7  السيد)ة))
437)حصة).

السيد)ة)))خديجة))بنعدي))،))219 
حصة).

 219 ( (، ( )بنعدي) ن دية) ( السيد)ة))
حصة).

 219 ( (، ( تور ة بنعدي) السيد)ة))
حصة).

 219 ( (، ( م لكة بنعدي) السيد)ة))
حصة).

السيد)ة)))نعيمة))بنعدي))،))219 
حصة).
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 219 ( (، ( بنعدي) ( )هدى) السيد)ة))
حصة).

 219 ( (، ( امينة بنعدي) السيد)ة))
حصة).

السيد)ة)))لطيفة))بنعدي))،))219 
حصة).

السيد)ة))بوبرى بنعدي))،))219 
حصة).

 219 ( (، ( آسية بنعدي) السيد)ة))
حصة).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)925.

659I

املس وي

جهاستون
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

املس وي
10 عم رة غنينو بقة 17 زنقة ربو 

الطيب املتنبي ، 30000، ف س 
املغرب

جه ستو4 بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار اوالد 
خليفة عي4 الشقف ف س - 30000 

ف س  املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

جه ستو4.

األبغ ل) (: غرض الشركة بإيج ز)
املختلفة و الشن ء)

والرخ م.
عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار اوالد)
 30000 (- خليفة عي4 الشقف ف س)

ف س))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: حميد) املنتصر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) حميد  املنتصر  السيد 
بنسودة)) الجمي7  الهواء) تجزئة  (72

30000))ف س)))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حميد  املنتصر  السيد 
بنسودة)) الجمي7  الهواء) تجزئة  (72

30000))ف س)))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1180.
660I

FOUZMEDIA

شركة دارالضيافة القادري
عقد تسيير حر ألص7 تج ري))األشخ ص)

املعنو و4)
عقد تسيير حر ألص7 تج ري
بركة دارالضي فة الق دري 

مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
بركة) رعطى  (2021 م رس) (23 قي)
املسج7) ( الق دري) دارالضي فة 
ب ملحكمة) ( (38871 ب لسج7 التج ري)
التسيير) حق  ب لقنيطرة  االبتدائية 
ب) الك ئن  التج ري  لألص7  الحر 
(- ( ف لفلوري) (13 برك ش) بتجزئة 
لف ئدة) املغرب  القنيطرة  (14000
ملدة) (SOUIRI EVENTS SARL A.U
3)سنة تبتدئ من)23)م رس)2021)و)
تنتهي في)23)م رس)2021)مق ب7 مشلغ)

بهري قيمته)1)درهم.
661I

FLASH ECONOMIE

PROF PIECE AUTO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PROF PIECE AUTO بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

ام التون�سي رقم 181 - 73000  
الداخلة  املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PROF (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.PIECE AUTO
إصالح)) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

قطع غي ر سي رات جميع امل رك ت
وخدمة) السي رات  غي ر  قطع 

السي رات
رعم ل إصالح السي رات.

ام) حي  (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
التون�سي رقم)181 - 73000))الداخلة))

املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: هو شة) الشيخ  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) هو شة  الشيخ  السيد 
  73000  181 رقم) التون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هو شة  الشيخ  السيد 
  73000  181 رقم) التون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)403.
662I

FLASH ECONOMIE

WE INNOVATE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

WE INNOVATE SARL AU
تأسيس بركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر ك واحد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-
ب لدار الشيض ء)بت ر خ)20)فبراير2020  
تأسيس بركة ذات مسؤولية) تم  (،
ب لصف ت) واحد  بشر ك  محدودة 

الت لية):
 :WE INNOVATE SARL AU

التسمية)
الهدف):

دراسة) و  الدع ية  عملي ت  ك7  (-
التسو ق))

-)براء)،)بيع)،)استيراد)،)تصدير،)
نق7 السلع))،)تسو ق ك7 مواد التج رة
-)دراسة)،)خلق)،)صي نة)،)اصالح)

جميع ربك ل رجهزة املعلومي ت
-)تطو ر جميع حلول املعلومي ت)

نظم) الوس ئ7  بك7  انج ز  (-
معلوم تية و الششك ت العنكشوتية و)

ايض  اجهزة الحراسة
-)براء)،)بيع)،)استيراد)،)تصدير،)
املتعلقة) املواد  ك7  تسو ق  و  نق7 

ب ألجهزة و املواد املكتبية
-)ك7 العملي ت التج ر ة)،)امل لية)،)
العق ر ة))و الصن عية املرتشطة بشك7)
مش بر رو غير مش بر بأهداف الشركة)

والتي يمكنه  تطو ر الشركة)
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مرس) ب رع  (: االجتم عي) املقر 
االول) الط بق  (3 بقة) (، السلط 4)

الدار الشيض ء))26 

من ت ر خ) 99)سنة ابتداء) (: ( املدة)
تسجي7 الشركة ب لسج7 التج ري

تبتدئ من ف تح ين ير إلى)31)دجنبر)

من ك7 سنة)

مش ركة):

بمشلغ) الوحيد  الشر ك  ب رك 

قدره)100.000)درهم)

ررسم ل الشركة):

الى) مقسمة  درهم  ( (100.000

ك7) قدر  اجتم عية  حصة  (1.000

واحدة)100)درهم حررا كله  نقدا من)

طرف الشر ك الوحيد)

التسيير:

السيد) طرف  من  الشركة  تسير 

حمزة عشد الجش ر ملدة غير محدودة))و)

يكو4 التوقيع االجتم عي له وحده))

لدى) الق نوني  اإليداع  تم  (– (2

الشيض ء) ب لدار  التج ر ة  املحكمة 

بت ر خ)10)غشت)2020))تحت رقم

742497

بمث بة مقتطف و بي 4

663I

STE FIDUCAT

MASTER SHINE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(MAROC

MASTER SHINE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 377 

الط بق األر�سي الحي الصن عي 

سيدي غ نم  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

111855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MASTER SHINE

صي نة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات.

عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)377 

الط بق األر�سي الحي الصن عي سيدي)

غ نم))-)40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

طه) العز ز  عشد  جعفر  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (500 ( (: غزوا4)

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

طه) العز ز  عشد  جعفر  السيد 

غزوا4 عنوانه)ا))املحرق)228)املحرق)

الشحر ن.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

طه) العز ز  عشد  جعفر  السيد 

غزوا4 عنوانه)ا))املحرق)228)املحرق)

الشحر ن

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (01 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121116.

664I

FLASH ECONOMIE

IMMO SOFT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

IMMO SOFT SARL-AU
بركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد 
ررسم له  000 500 درهم

املقر االجتم عي: 13 زنقة رحمد 
املج طي اق مة األلب الط بق 1 

رقم 8 الدار الشيض ء
السج7 التج ري رقم  366075

الع م) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 IMMO SOFT ( لشركة) االستثن ئي 
بركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
االنحالل) طور  في  الوحيد  الشر ك 
 13 املسشق و الك ئن مقر انحالله  في)
األلب) اق مة  املج طي  رحمد  زنقة 
الشيض ء،) الدار  (8 رقم) (1 الط بق)

بت ر خ)29)بتنبر2020)تقرر م يلي:
-)انحالل مسشق للشركة

ربيد) ثالثي  السيد  تعيي4  (-
كمصفي للشركة

في:) الشركة  تصفية  مقر  -تعيي4 
13)زنقة رحمد املج طي اق مة األلب)

الط بق)1)رقم)8)الدار الشيض ء
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التج ر ة ب لدار)
(،2020 نونبر) (13 بت ر خ) الشيض ء)

تحت رقم)745017.

665I

KEN.BOUI SERVICES

ESPACE VERT AL BOUAZATI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الط بق 4 عم رة النجوم 

ب رع الشك ي لهشي7 ، 63300، برك 4 
املغرب

 ESPACE VERT AL BOUAZATI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

بن الطيب الدر وش ر ف بن الطيب  

- 62054 الدر وش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (13

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ESPACE VERT AL BOUAZATI
*مق ول) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
في ابغ ل الغرس و صي نة الحدائق)

والشوارع واالرصفة).

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

السالم بن الطيب الدر وش ر ف بن)

الطيب))-)62054)الدر وش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد الشوعزاتي جم ل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الشوعزاتي جم ل عنوانه)ا))

الدر وش) امح جير  اسوس ني4  دوار 

62054)الدر وش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشوعزاتي جم ل عنوانه)ا))

الدر وش) امح جير  اسوس ني4  دوار 

62054)الدر وش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)19)ين ير)

2021)تحت رقم)134/2021.

666I
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

ASOGUI TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الط بق الث لث ب رع عالل ابن عشد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

ASOGUI TRAVAUX   بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

اسروتو جم عة سيدي عي د   - 

52400 الريش املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2137

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):

اصوكي))) ( ب سو) )ة)) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (500

)السيد))ة))كم ل)))) 500)حصة لف ئدة)

اصوكي بت ر خ)08)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

11)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)75.

667I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

ASOGUI TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الط بق الث لث ب رع عالل ابن عشد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

ASOGUI TRAVAUX    بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

اسروتو جم عة سيدي عي د   - 

52400 الريش املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2137
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 م رس) (08 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

اصوكي ب سو كمسير وحيد
تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
11)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)75.

668I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ARIJ ISSAGUEN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ARIJ ISSAGUEN بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الوحدة قطعة 178 ايس كن - 

32302 ايس كن ت رجيست املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 73
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ARIJ (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ISSAGUEN

غرض الشركة بإيج ز):)-)مقهى
-)مطعم.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- ايس كن) (178 قطعة) الوحدة 

32302)ايس كن ت رجيست املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الفالح) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الفالح  محمد  السيد 
4300)زنقة)88)وجه اعروس))50000 

مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الفالح  محمد  السيد 
4300)زنقة)88)وجه اعروس))50000 

مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( بت رجيست) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)08/2021.

669I

sofoget

RADMIR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
RADMIR بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 
110 زنقة موالي عشدهللا إق مة غيتة 
مكتب 4   14000 القنيطرة  املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.59453
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (17 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))مجدة))بلحشيب)
200)حصة اجتم عية من رص7)640 
محمد)) ( )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

القطيض بت ر خ)17)م رس)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 22 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81695.

670I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

BENSHIRA TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
BENSHIRA TRANS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي سيدي 

بعزي جمعة اسحيم  - 46000 
اسفي املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
11377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BENSHIRA TRANS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الض ئغ للغير.
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي سيدي)
بعزي جمعة اسحيم))-)46000)اسفي)

املغرب.
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رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الشعبي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) محمد  الشعبي  السيد 
تجزئة افولكي الرقم)03)رقم)46)ايت)

ملول)46000)اسفي املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  الشعبي  السيد 
تجزئة افولكي الرقم)03)رقم)46)ايت)

ملول)46000)اسفي املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (01 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)-.

671I

FINANCE HOUSE

FINANCE HOUSE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

FINANCE HOUSE
 rue(Ahmed(El(Majjati(Res. 13

 Les(Alpes 1er(étage(n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
FINANCE HOUSE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي 13 زنقة 
رحمد املج طي إق مة االلب الط بق 
االول رقم 8 حي املع ر ف - 20140 

الدار الشيض ء املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.463671

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراير) (11 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

-)إنج ز األعم ل املح سبية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768644.
672I

sofoget

KENI METAL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
KENI METAL بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 
59 إق مة موالي عشدالعز ز و ب رع 
موالي عشدالعز ز رقم 4 - 14000  

القنيطرة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
59693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 KENI (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.METAL
تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األلومنيوم.
عنوا4 املقر االجتم عي):))القنيطرة)
إق مة موالي عشدالعز ز و ب رع) (59
  14000  -  4 رقم) عشدالعز ز  موالي 

القنيطرة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: عالل لخروف) ( السيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: لخروف) عالل  ( السيد)
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عالل لخروف عنوانه)ا)) ( السيد)
القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عالل لخروف عنوانه)ا)) ( السيد)
القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81679.
673I

Atlas Valora Conseil

FAST & FABULOUS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
FAST & FABULOUS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 8 
عم رة 186ـ ابن ت بفي4 حي رزلي  

40150 مراكش املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.107303

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)01)م رس)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
ابن ت بفي4 حي) 186ـ) عم رة) (8 »رقم)
إلى) املغرب«) مراكش  (40150 ( رزلي)
ابن ت بفي4 حي) 186ـ) عم رة) (2 »رقم)

رزلي))40150)مراكش))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122051.
674I

FOUZMEDIA

S-GLUTEN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

S-GLUTEN بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 ب رع 

موالي عشدالعز ز إق مة موالي 

عشدالعز ز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.S-GLUTEN

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتسو ق املنتج ت الغذائية

استيراد وتصدير اي منتج وخدمة

املش ركة املش برة وغير املش برة في)

جميع العملي ت امل لية املنقولة وفي)

جميع املنشآت التج ر ة والصن عية.

 59 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

إق مة) عشدالعز ز  موالي  ب رع 

 14000  -  4 موالي عشدالعز ز الرقم)

القنيطرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

(-- السيد حسن اعدي عنوانه)ا))

--)القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

(-- السيد حسن اعدي عنوانه)ا))

--)القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)-.

675I

ع دل الزميتة)-)مح سب-

DALLETEKNOLOGIES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ع دل الزميتة - مح سب-

250 حي االدارسة بلوك 2 ت زة ، 

35000، ت زة املغرب

DALLETEKNOLOGIES بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوف ق رقم 359 - 35000 ت زة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

5863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DALLETEKNOLOGIES

غرض الشركة بإيج ز):)-برمجة و)

تحلي7 األنظم املعلوم تية

-تركيب و اصالح ك ميرات املراقشة

-الشن ء)و األبغ ل املختلفة.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ت زة) (35000  -  359 رقم) الوف ق 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( السيد جالل الخشني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( السيد جالل الخشني)

496)حي الز تو4))35000)ت زة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد جالل الخشني)

496)حي الز تو4))35000)ت زة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)153/2021.

676I

STREET BUSINESS CENTER

LIVS CONSULTING

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

STREET BUSINESS CENTER

عم رة رقم 10، رقم 7، زنقة الحر ة، 

جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

LIVS CONSULTING  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة 10 

رقم 7 ب رع الحر ة جليز   - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LIVS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. CONSULTING

:)املس عدة) غرض الشركة بإيج ز)

اإلدار ة والفنية في النج عة الط قية)

وتركيب الحلول الكهرب ئية.

 10 :)بقة) عنوا4 املقر االجتم عي)

 40000 (- ( ( 7)ب رع الحر ة جليز) رقم)

مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 Christian( STIRBOIS السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (: 500

للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 Christian( STIRBOIS السيد)

مرسيلي )) (13000 مرسيلي ) عنوانه)ا))

فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Christian( STIRBOIS السيد)

مرسيلي )) (13000 مرسيلي ) عنوانه)ا))

فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121550.

677I

COMPTA PLUS

MOZA PRINT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

COMPTA PLUS

 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319

، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

MOZA PRINT بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة عي4 
اسردو4 بلوك 4 رقم 5 الط بق األول 

بني مالل - 23000  بني مالل املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11205

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MOZA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.PRINT

طش عة-) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

تج رة)-ربغ ل مختلفة.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الط بق) (5 رقم) (4 عي4 اسردو4 بلوك)

بني مالل) ( (23000 (- األول بني مالل)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة قشي7 زهرة رسية):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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رسية) زهرة  قشي7  السيدة 
تجزئة عي4 اسردو4 بلوك) عنوانه)ا))
4)رقم)5))بني مالل)23000))بني مالل)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رسية) زهرة  قشي7  السيدة 
تجزئة عي4 اسردو4 بلوك) عنوانه)ا))
4)رقم)5))بني مالل)23000))بني مالل)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)333.

678I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

معداني الغازي الخشب
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA(CENTER(BUREAU(N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
معداني الغ زي الخشب  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

قنيقرة ب ملوضع املسمى فدا4 دبر 
جم عة ازال -تطوا4- - 93000 

تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28913
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)معداني)

الغ زي الخشب).

نج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
الخشب).

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
دبر) فدا4  املسمى  ب ملوضع  قنيقرة 
جم عة ازال)-تطوا4-)-)93000)تطوا4)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: الغ زي) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد الغ زي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد مصطفى الغ زي عنوانه)ا))
 93000 ( ازال) جم عة  قنيقرة  دوار 

تطوا4 املغرب.
عنوانه)ا)) الغ زي  محمد  السيد 
دوار املع صم جم عة ازال قي دة ازال)

الز تو4))93000)تطوا4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الغ زي عنوانه)ا))
 93000 ( ازال) جم عة  قنيقرة  دوار 

تطوا4 املغرب
عنوانه)ا)) الغ زي  محمد  السيد 
دوار املع صم جم عة ازال قي دة ازال)

الز تو4)93000)تطوا4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0560.
679I

sofoget

 AL ANDALUS ENERGIE
 RENOUVELABLE ET

L›INGENIERIE DE L›EAU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر)

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 AL ANDALUS ENERGIE
 RENOUVELABLE ET

L›INGENIERIE DE L›EAU »بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: القنيطرة 
عم رة 26 زنقة املتنبي مكتب 2   

14000 القنيطرة املغرب.
»إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.55891
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)28)ين ير)2021)تقرر إض فة)

بع ر تج ري للشركة وهو:
AL ANDALUS ENERGIE

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 22 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81698.

680I

SAGEST

VICTRA GLASS MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
VICTRA GLASS MAROC  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 

23 اق مة 1 حي ام 4 بنسودة  - 
30000 ف س املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.52013
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 فبراير) (23 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

زرهوني خ ل))سومية كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1151.

681I

FIDUCIA-MID

KHOUYA AGRI TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الط بق االول طر ق مكن س 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
KHOUYA AGRI TRAV  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
ملو ة بومية  - 54350 ميدلت 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. KHOUYA AGRI TRAV
االبغ ل) (: غرض الشركة بإيج ز)

املختلفة او الشن ء)و املف وضة.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ميدلت) (54350 (- ( بومية) ملو ة 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: محمد) خو    السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد خو   محمد عنوانه)ا))دوار)
ميدلت) (54350 تم لوت ايت عي ش)

املغرب.
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خو   محمد عنوانه)ا))دوار)

ميدلت) (54350 تم لوت ايت عي ش)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

12)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)78.

682I

MARCHICA CONSEIL

SKY WATT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

رفع ررسم ل الشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ب رع طوكيو، الط بق 1، بقة 

1، الن ظور. ، 62000، الن ظور 

املغرب

SKY WATT بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي رج  في 

هللا، بوعرك، قلعية ، الن ظور حي 

ترق ع، رقم 28، الن ظور. 62030 

الن ظور املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.21289

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 فبراير) (23 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

من) ري  درهم«) (1.900.000«

 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طر ق) درهم«)

نقدية رو عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)599.

683I

مكتب الحس ب ت العش د

BOUSSALAL TRAVAUX

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

قف7 التصفية

مكتب الحس ب ت العش د

23 بلوك 3 بئرانزرا4 بنصف ر، 

31000، صفرو املغرب

BOUSSALAL TRAVAUX  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : دوار 

تغيت اوالد مكودو املنزل صفرو  - 

31000 صفرو املغرب .

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.1659

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 م رس) (11 في) املؤرخ 

  BOUSSALAL TRAVAUX ح7)

محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 

ذات الشر ك الوحيد مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

مكودو) اوالد  تغيت  دوار  اإلجتم عي 

املنزل صفرو))-)31000)صفرو املغرب))

نتيجة الملن فسة).

و عي4:

و) ( بوسالل) ( ( حسن) السيد)ة))

مكودو) اوالد  تغيت  دوار  عنوانه)ا))

31000)صفرو املغرب) ( املنزل صفرو)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)11)م رس)2021)وفي دوار تغيت)

 31000 (- ( اوالد مكودو املنزل صفرو)

صفرو املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)69/2021.

684I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PHARMACIE L'NTENTE FES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 PHARMACIE L'NTENTE FES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقمم 42 
مكرر طر ق صفرو  - 30000 ف س 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 ين ير) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PHARMACIE L’NTENTE FES
غرض الشركة بإيج ز):)-)صيدلية.

عنوا4 املقر االجتم عي):)رقمم)42 
ف س) (30000 (- ( مكرر طر ق صفرو)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

1.400.000)درهم،)مقسم ك لت لي:
 14.000 ( (: العلمي) السيد هش م 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) العلمي  هش م  السيد 
1)زنقة االهرام ب رع الشوعن نية) رقم)

طر ق ايموزار)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العلمي  هش م  السيد 
1)زنقة االهرام ب رع الشوعن نية) رقم)

طر ق ايموزار)30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1330/2021.

685I

FIDUCIA-MID

  AUTO SERVICE GAMOUSSI
SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الط بق االول طر ق مكن س 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

  AUTO SERVICE GAMOUSSI

SARL AU   بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 71 زنقة 

الزهراء ايت الربع  - 54350 ميدلت 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

  SERVICE GAMOUSSI  SARL AU
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غرض الشركة بإيج ز):)بيع رجزاء)

و ركسسوارات السي رات و الدراج ت)

الن ر ة.

زنقة) (71 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

54350)ميدلت) (- ( ايت الربع) الزهراء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: كمو�سي هش م) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) هش م  كمو�سي  السيد 

 54350 ( ايت الربع) زنقة الزهراء) (71

ميدلت املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هش م  كمو�سي  السيد 

 54350 ( ايت الربع) زنقة الزهراء) (71

ميدلت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

11)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)70.

686I

رسم ء)ميدي 

KAIMMOBAT

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

رسم ء ميدي 

ب رع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الشيض ء، 20000، 

الشيض ء املغرب

KAIMMOBAT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 ب رع 

مرس السلط 4 العم رة 3 الط بق 1 

الدارالشيض ء 20000 الدارالشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

955375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KAIMMOBAT

الترو ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

للعق ر.

26)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

 1 الط بق) (3 مرس السلط 4 العم رة)

الدارالشيض ء) (20000 الدارالشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشدالحميد مراك�سي):))270 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد كر م مراك�سي):))170)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 220 ( (: مراك�سي) سعد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 170 ( (: مراك�سي) عشدااله  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

مراك�سي) عشدالحميد  السيد 
عنوانه)ا))زاو ة ممر ب طنيي و نواز ت)

الدارالشيض ء) (20000 الشيض ء) انف  

املغرب.

السيد عشدااله مراك�سي عنوانه)ا))
انف ) نواز ت  و  ب طنيي  ممر  زاو ة 

الدارالشيض ء) (20000 الشيض ء)

املغرب.

عنوانه)ا)) مراك�سي  كر م  السيد 

09)ب رع بوغم ز حي السالم الشيض ء)

20000)الدارالشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) مراك�سي  سعد  السيد 
 20000 الشيض ء) رحمد  زنقة  (11

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مراك�سي) عشدالحميد  السيد 
عنوانه)ا))زاو ة ممر ب طنيي و نواز ت)
الدارالشيض ء) (20000 الشيض ء) انف  

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771032.
687I

HERBOTAMINE

هربوتامين
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

HERBOTAMINE
 Draa(chih(douar(makhfaman

 km36 route(Amizmiz(Commune
 lala(takerkoust(marrakech،

40000، MARRAKECH(MAROC
هربوت مي4 بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دراع 

الشيح دوار م خفم 4 كلم 36 طر ق 
رمزميز جم عة تكركوست مراكش 

اضخيضخ مراكش 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

هربوت مي4.

منظم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األعم ل رو إدارة املزارع.

دراع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

36)طر ق) الشيح دوار م خفم 4 كلم)

مراكش) تكركوست  جم عة  رمزميز 

مراكش) (40000 اضخيضخ مراكش)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: السيد محسن اضخيضخ)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اضخيضخ) محسن  السيد 

مراكش) (12 رقم) (6 لوم ) عنوانه)ا))

MARRAKECH 40000)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اضخيضخ) محسن  السيد 

مراكش) (12 رقم) (6 لوم ) عنوانه)ا))

40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121774.

688I

STE RMTP SARL

RMTP SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE RMTP SARL

 CENTRE(TAZARINE(ZAGORA ،

45900، ZAGORA(MAROC

RMTP SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركز 

ت زار ن زاكورة - 45900 زاكورة 

املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RMTP(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SARL

كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املعدات الصن عية رو األدوات اآللية.

مركز) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

زاكورة) (45900 (- زاكورة) ت زار ن 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) تغالوي  ربيد  السيد 

 45000   104 رقم) املركز  تجزئة 

ورزازات املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد تغالوي محمد)

45900)زاكورة) دوار ريت تغال ت زار ن)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

09)بتنبر) بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)277.

689I

 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE ET SOINS

ATHENTIQUE

 CENTRE ABEILLE
 ESTHETIQUE ET SOINS

AUTHENTIQUE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE
ET SOINS ATHENTIQUE

46 ب رع الزرقطوني ، الط بق 
الث ني ، بقة رقم 6 الدار الشيض ء ، 

casablanca MAROC ،20230
 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE
ET SOINS AUTHENTIQUE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع  
الزرقطوني 2 الط بق الشقة 6 الدار 

الشيض ء - 20230 الدار الشيض ء 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 CENTRE ABEILLE ESTHETIQUE

.ET SOINS AUTHENTIQUE
الجم ل) (: (: غرض الشركة بإيج ز)

والعن ية الطشيعية.
46)ب رع)) عنوا4 املقر االجتم عي):)
الزرقطوني)2)الط بق الشقة)6)الدار)
الشيض ء) الدار  (20230 (- الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 510 ( (: السيد عشد العز ز امرك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 490 ( (: الص دق) مينة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 510 (: امرك) العز ز  عشد  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 490 (: الص دق) مينة  السيدة 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة مينة الص دق عنوانه)ا))
البرنو�سي) سيدي  (5 رقم) (1 رن �سي)

20230)الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد العز ز امرك عنوانه)ا))
الط بق) (5 الشقة) سفي 4  ب رع 
الدار) (20230 معروف) سيدي  (3

الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771365.
690I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ITQANE NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ITQANE NEGOCE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 
ب لط بق االر�سي دوار بني ايزو 

غفس ي  - 34100 ت ون ت املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.1785

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 م رس) (04 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»370.000)درهم«)ري من)»100.000 
عن) درهم«) (470.000« إلى) درهم«)
رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( االبتدائية بت ون ت)

2021)تحت رقم)124/2021.

691I

FIDUCIAIRE MALIKI

GOUTE MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ب رع املسجد رقم 20 الط بق االول 
الشقة 1 الربيدية ص ب 188 ، 

52000، الربيدية املغرب
GOUTE MAROC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

ت غزوت الخنك الربيدية - 52000 
الربيدية املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
14641

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GOUTE MAROC
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

فالحية
ابغ ل مختلفة.

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 52000 (- ت غزوت الخنك الربيدية)

الربيدية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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السيد يونس سفوا):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: هندوزي) الحسن  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) سفوا  يونس  السيد 
الربيدية) الخنك  ت غزوت  قصر 

52000)الربيدية املغرب.
السيد الحسن هندوزي عنوانه)ا))
دوار اسحن 4 بلف ع بتوكة ايت ب ه )

52000)بتوكة ايت ب ه  املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سفوا  يونس  السيد 
الربيدية) الخنك  ت غزوت  قصر 

52000)الربيدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)-.
692I

STE ELWAFAA-ENERGY

 STE PAINT & FABRIC
GALLERY SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

 STE(PAINT& FABRIC(GALLERY
SARL

 TACHRIJTE(KM 23 DOUAR
 SIDI BAGHDAD GHMATE AIT
OURIR ، 40000، مراكش املغرب

 STE(PAINT & FABRIC(GALLERY
SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

 TACHRIJTE(KM 23 DOUAR
 SIDI BAGHDAD GHMATE AIT
 OURIR  - 40000 MARRAKECH

 MAROC
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112669
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 
املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
.PAINT(&(FABRIC(GALLERY(SARL
بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

منتوج ت الصن عة الثقليدية)
بيع املنتوج ت االتر ة واليكور)

االستيراد والتصدير.
(: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 TACHRIJTE KM 23 DOUAR SIDI
  BAGHDAD GHMATE AIT OURIR
. - 40000 MARRAKECH MAROC
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: السيد عشد الرزاق بوك م)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ابوالعلى) من ر  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بوك م) الرزاق  عشد  السيد 
318)ح ي م)) عنوانه)ا))حي املنزه رقم)

10999)الرب ط املغرب.
عنوانه)ا)) ابوالعلى  من ر  السيدة 
اق مة ي سي4)118)الشقة)4)مجموعة)
اعلي ب لح ج حي يوسف بن ت بفي4)

40000)مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوك م) الرزاق  عشد  السيد 
318)ح ي م)) عنوانه)ا))حي املنزه رقم)

10999)الرب ط املغرب
عنوانه)ا)) ابوالعلى  من ر  السيدة 
اق مة ي سي4)118)الشقة)4)مجموعة)
اعلي ب لح ج حي يوسف بن ت بفي4)

40000)الرب ط املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122071.

693I

FIDUCIAIRE MALIKI

MED BEN ALI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ب رع املسجد رقم 20 الط بق االول 
الشقة 1 الربيدية ص ب 188 ، 

52000، الربيدية املغرب
MED BEN ALI بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 3 
م رس رقم 240 بوذنيب  - 52000 

الربيدية املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14637
 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.BEN ALI
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة)
بيع مواد الشن ء
نق7 الشض ئع.

 3 ب رع) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
 52000 (- ( بوذنيب) (240 م رس رقم)

الربيدية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: ( السيد عشد هللا مهداوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( مهداوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عشد هللا مهداوي))عنوانه)ا))
بوذنيب) الس دس  محمد  ب رع 

52000)الربيدية املغرب.

)عنوانه)ا)) السيد محمد مهداوي)
ب رع محمد الخمس بوذنيب)52000 

الربيدية املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا مهداوي))عنوانه)ا))
بوذنيب) الس دس  محمد  ب رع 

52000)الربيدية املغرب
تم اإليداع الق نوني ب-))بت ر خ)23 

م رس)2021)تحت رقم)-.

694I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OB IRRIGATION SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE OB IRRIGATION SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي قصر ايت 
اخلف الخنك الرابيدية - 52000 

الرابيدية املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تم حذف) 19)م رس) املؤرخ في)
األنشطة الت لية من نش ط الشركة)

الح لي):
التج رة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)155.

695I

FIDUCIA-MID

NEW CONSTRADINE  SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 الط بق االول طر ق مكن س 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
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 NEW(CONSTRADINE  SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 53 

ب رع موالي يوسف  - 54350 

ميدلت املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2205

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))نور الدين اعدو))

رص7) من  اجتم عية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

سعيد حشيبي بت ر خ)08)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

11)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)76.

696I

FUNIKA

FU NI KA MAROC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FUNIKA

 RUE 2 LE(TITIEN(REZ

 CHAUSSEE(VAL(FLEURI،

20200، CASABLANCA(MAROC

FU NI KA MAROC بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

 2RUE وعنوا4 مقره  االجتم عي

 TITIEN REZ CHAUSSEE VAL

 FLEURI 20390 CASABLACA

.MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

153189

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2014 دجنبر) (11 املؤرخ في)

 FU NI KA« من) الشركة  تسمية 

.(»FUNIKA MAROC«(إلى(»MAROC

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2014)تحت رقم)564421.

697I

دراس ت و خبرة في الهي ك7 املعدنية

دراسات و خبرة في الهياكل 
املعدنية

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

دراس ت و خبرة في الهي ك7 املعدنية
265 ب رع الزرقطوني ، 20050، 

الدار الشيض ء املغرب
دراس ت و خبرة في الهي ك7 املعدنية 
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 265 ب رع 
الزرقطوني - 20050 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
487865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)دراس ت)

و خبرة في الهي ك7 املعدنية.
مكتب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
الشن ي ت) في  وهندسة  دراس ت 

والهي ك7 املعدنية.
 265 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الدار) (20050 (- الزرقطوني) ب رع 

الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) رن س  زغلول  السيد 

20050)الدار) 265)ب رع الزرقطوني)

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رن س  زغلول  السيد 

20050)الدار) 265)ب رع الزرقطوني)

الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

698I

ABDESLAM ANTID

 MA EVOLUTION (MAE(
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

MA(EVOLUTION (MAE) بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي سفلي رقم 

198 تجزئة بوتالمي4 الربيدية - 

52000 الربيدية املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MA (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.(EVOLUTION (MAE

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

 entrepreneur(de(travaux(divers-

-négociant-

 canalisation d’eau de  -

.pompage d’irrigation

سفلي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم)198)تجزئة بوتالمي4 الربيدية)-)

52000)الربيدية املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

((: ابرف) محمد  عليوي  السيد 

2.500)حصة بقيمة)250.000)درهم)

للحصة).

((: امي4) محمد  عليوي  السيد 

2.500)حصة بقيمة)250.000)درهم)

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ابرف) محمد  عليوي  السيد 
تجزئة بوتالمي4) (198 رقم) عنوانه)ا))

الربيدية)52000)الربيدية املغرب.

امي4) محمد  عليوي  السيد 
تجزئة بوتالمي4) (198 رقم) عنوانه)ا))

الربيدية)52000)الربيدية املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابرف) محمد  عليوي  السيد 
تجزئة بوتالمي4) (198 رقم) عنوانه)ا))

الربيدية)52000)الربيدية املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)357.

699I

VETCAM ARMATURE

VETCAM ARMATURE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

VETCAM ARMATURE

 RDC RESIDENCE BEAU SOUSS

 AVENUE(MOHAMED 5 RDC

 RESIDENCE BEAU SOUSS

 AVENUE(MOHAMED 5،

 80000، AGADIR - IDA(OU

TANANE MAROC
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VETCAM ARMATURE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 
بوسوس بقة رقم3 ب رع محمد 
الخ مس رك دير - 80034 رك دير 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46601
 15 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.VETCAM ARMATURE
إنت ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتسو ق األلواح الششكية امللحومة.
إق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
محمد) ب رع  رقم3) بقة  بوسوس 
رك دير) (80034 (- رك دير) الخ مس 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 800 ( (: السيد املخلص الحسي4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: السيد املخلص نورالدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الحسي4) املخلص  السيد 
عنوانه)ا))إق مة بوسوس بقة رقم3 
ب رع محمد الخ مس رك دير)80034 

رك دير املغرب.
نورالدين) املخلص  السيد 
ب رع) رقم23) هن ء) إق مة  عنوانه)ا))
محمد الخ مس رك دير)80034)رك دير)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نورالدين) املخلص  السيد 
ب رع) رقم23) هن ء) إق مة  عنوانه)ا))
محمد الخ مس رك دير)80034)رك دير)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98746.
700I

SLRA CONST

INVEX CONSEILS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

SLRA CONST
زنقة سمية إق مة 82  الط بق 4  

الشقة 16  النخي7   الدار الشيض ء ، 
CASABLANCA MAROC ،20560
INVEX CONSEILS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 202 ب رع 
عشد املومن  رقم 5 السفلي  - 20000 

الدار الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.409189

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2020)تقرر ح7) 30)بتنبر) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
  INVEX CONSEILS(الشر ك الوحيد
مشلغ ررسم له )10.000)درهم وعنوا4)
عشد) ب رع  (202 اإلجتم عي) مقره  
املومن))رقم)5)السفلي))-)20000)الدار)
تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيض ء)
الشركة قش7 األوا4 بصفة حشية من)

طرف الشر ك الوحيد.
و حدد مقر التصفية ب)202)ب رع)
عشد املومن))رقم)5)السفلي))-)20000 

الدار الشيض ء)املغرب.)
و عي4:

السيد)ة)))آسي ))خلطي و عنوانه)ا))
عي4) (2 رقم) (15 عم رة) السالمة  دار 
20000)الدار الشيض ء)املغرب) السشع)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ركتوبر)2020)تحت رقم)751656.

701I

jilovta sarl

ste BENAMER CAFE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

ste BENAMER CAFE  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي طر ق 

احفير بلوك د املن ر 57 تجزئة رقم 

69 - 60000 برك 4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36867

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (21

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. BENAMER CAFE

مخبزة و) (: غرض الشركة بإيج ز)

مقشدة)-مطعم.

طر ق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

احفير بلوك د املن ر)57)تجزئة رقم)69 

- 60000)برك 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بنعمر) احمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

 05 السيد احمد بنعمر عنوانه)ا))
الحسني)) الحي  ز  د  بن  ط رق  طر ق 

60000)وجدة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 05 السيد احمد بنعمر عنوانه)ا))
الحسني)) الحي  ز  د  بن  ط رق  طر ق 

60000)وجدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)949.

702I

jilovta sarl

soles treasues
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

soles treasues  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
فيص7 بن عشد العز ز تجزئة بنحمو 

رقم 262 وجدة - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36647

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 soles (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

. treasues
التنقيب) (: غرض الشركة بإيج ز)

واستغالل املع د4.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
فيص7 بن عشد العز ز تجزئة بنحمو)
وجدة) (60000 (- وجدة) (262 رقم)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد محمد لعرج)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: كوراري) الحسي4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
200)حصة) ( (: السيد خميد ربيب)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محمد لعرج))عنوانه)ا))حي)
التقدم رقم)13)عي4 توجت ت))60000 

عي4 توجت ت املغرب.
السيد الحسي4 كوراري عنوانه)ا))
 44 رقم) (4 حي �سي لخضر طر ق ب)

60000)وجدة املغرب.
حي) السيد خميد ربيب عنوانه)ا))
النهضة)01)كر ق االرتق ء)32)رقم)03 

وجدة))60000)وجدة املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد لعرج))عنوانه)ا))حي)
التقدم رقم)13)عي4 توجت ت))60000 

وجدة املغرب
السيد الحسي4 كوراري عنوانه)ا))
 44 رقم) (4 حي �سي لخضر طر ق ب)

60000)وجدة املغرب
حي) السيد خميد ربيب عنوانه)ا))
النهضة)01)كر ق االرتق ء)32)رقم)03 

وجدة))60000)وجدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)645.

703I

STE NOUFEL PROMO

STE NOUFEL PROMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

STE NOUFEL PROMO
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE NOUFEL PROMO بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس إق مة سلمى الط بق 
الخ مس بقة 19 ف س ب رع 

محمد الخ مس إق مة سلمى الط بق 
الخ مس بقة 19 ف س 3000 ف س 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.35111

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2020 دجنبر) (11 في) املؤرخ 

املص دقة على):
)ة))ادريس بوهالل) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (4.000
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (4.000
دجنبر) (29 محمد امي4 كطوع بت ر خ)

.2020
محمد بوهالل) )ة)) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.150
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.150
دجنبر) (29 محمد امي4 كطوع بت ر خ)

.2020
علمي) نوف7  )ة)) السيد) تفو ت 
1.150)حصة اجتم عية من) حمدا4)
رص7)1.150)حصة لف ئدة))السيد))ة))
دجنبر) (29 محمد امي4 كطوع بت ر خ)

.2020
ابراهيم علمي) )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (700 حمدا4)
)ة)) السيد) ( 700)حصة لف ئدة) رص7)
دجنبر) (29 محمد امي4 كطوع بت ر خ)

.2020
بط حي) عمر  )ة)) السيد) تفو ت 
خ لد)600)حصة اجتم عية من رص7)
فؤاد) )ة)) السيد) ( 600)حصة لف ئدة)

ملنور بت ر خ)29)دجنبر)2020.

لحلو) محمد  )ة)) السيد) تفو ت 
600)حصة اجتم عية من رص7)600 
فؤاد ملنور) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة)

بت ر خ)29)دجنبر)2020.
تواتي) نبي7  )ة)) السيد) تفو ت 
600)حصة اجتم عية من رص7)600 
فؤاد ملنور) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة)

بت ر خ)29)دجنبر)2020.
تفو ت السيد))ة))عز الدين بن ني)
600)حصة اجتم عية من رص7)600 
فؤاد ملنور) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة)

بت ر خ)29)دجنبر)2020.
موجبر) حميد  )ة)) السيد) تفو ت 
600)حصة اجتم عية من رص7)600 
فؤاد ملنور) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة)

بت ر خ)29)دجنبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (15 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)59.
704I

FLASH ECONOMIE

STARBOARD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

SOCIETE »STARBOARD« SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي منطقة 
النسيم اسال4 2 تجزئة 9 متجر 27 

عملية ك زا فيو الدار الشيض ء
 رقم السج7 التج ري: 488677

بموجب محضر الجمع الع م غير)
الع دي بت ر خ)09)فبراير)2021،)قرر)

الشرك ء)م  يلي:
تعيي4 مسير جديد للشركة

الدين) عالء) السيد  استق لة  (-
وحيد) كمسير  منصشه  من  املرابطي 

للشركة.
-)تعيي4 السيدة ربيدة طمنصور،)
 15 مواليد) من  الجنسية،) مغربية 
الس كنة) ب ملحمدية،) (1983 نونبر)
املحمذية،) (74 رقم) (2 ب لبرادعة زنقة)
رقم) الوطنية  للشط قة  وح ملة 
لشركة) وحيدة  مسيرة  (،T191612
غير) ملدة  ش.م.م،) (»STARBOARD«

محددة.

من) و34) (13 امل دتي4) تعدي7  ( ( (-
النظ م األس �سي للشركة.

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار) التج ر ة  للمحكمة  التج ري 
تحت) (10.03.2021 بت ر خ) الشيض ء)

عدد)769197.
من رج7 الخالصة والشي 4

705I

CONCILIUM EXPERTISE

TRAVMET
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الط بق 
الخ مس، بقة رقم  ،18 غوتيي 
الدار الشيض ء ، 20060، الدار 

الشيض ء املغرب
TRAVMET بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم ، 9املع ر ف - 

20330 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRAVMET
اعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التهيئة.
زنقة ابو) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
(- 9املع ر ف) (، رقم) الدادو�سي،) زايد 

20330)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد الكم ش عشد هللا):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الكم ش عشد هللا عنوانه)ا))
البس تي4) (7 البس تي4) تجزئة  (2424

50000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكم ش عشد هللا عنوانه)ا))
البس تي4) (7 البس تي4) تجزئة  (2424

50000)مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771582.
706I

SAFAA

TAIR EL FARDOUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
TAIR EL FARDOUS  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 72 حي 
مو�سى ابن نصير واد الش ب  اسفي - 

46000 اسفي املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.3337

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 15)م رس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
TAIR EL FARDOUS)))مشلغ ررسم له )
مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000
اإلجتم عي)72)حي مو�سى ابن نصير واد)
الش ب  اسفي)-)46000)اسفي املغرب)

نتيجة ل):)وف ة املسير.
حي) (72 و حدد مقر التصفية ب)
(- ( مو�سى ابن نصير واد الش ب  اسفي)

46000)اسفي املغرب.)

و عي4:
و) فرح ت  ( ( كنزة) السيد)ة))
زنقة مو�سى ابن نصير واد) عنوانه)ا))
اسفي املغرب) (46000 الش ب  اسفي)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)313.
707I

SAGEST

 CONSEILS KINE BY
BOUTAYNA SOUKI

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
 CONSEILS KINE BY BOUTAYNA

SOUKI  بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة 
ب لط بق االر�سي رقم 11 زنقة 

الز زفو4 ب رع ت قيروا4 نرجس ب  
- 30000 ف س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 CONSEILS KINE BY BOUTAYNA

. SOUKI

عي دة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الترو ض الطبي).

بقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
زنقة) (11 رقم) االر�سي  ب لط بق 

الز زفو4 ب رع ت قيروا4 نرجس ب))-)

30000)ف س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بوثينة) سوقي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بوثينة  سوقي  السيدة 
بيم ء) تجزئة  كر مة  اق مة  (2 رقم)

ف س) (30000 النرجس) به ء) ب رع 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوثينة  سوقي  السيدة 
بيم ء) تجزئة  كر مة  اق مة  (2 رقم)

ف س) (30000 النرجس) به ء) ب رع 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1339.

708I

socomif sarl

HIMI METAL
إعال4 متعدد القرارات

socomif sarl
زنقة محمد الحص لي عم رة 35 بقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب

HIMI METAL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: إق مة 35 
زنقة محمد الحنص لي بقة رقم 2 

KENITRA 14000 القنيطرة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.50067

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)05)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير الشك7 الق نوني للشركة
قرار رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير حصص
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
املحدودة) ؤولية  املِسِ دات  بركة 
دات الشر ك الوحيد إلى بركة دات)

ؤولية املحدودة) املِسِ
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير حصص)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81681.
709I

nezha(elwassi

RESORT CO
تعيي4 مدير ع م

nezha(elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .60

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco
RESORT CO بركة  املس همة

وعنوا4 مقره  االجتم عي 
 MAZAGAN BEACH RESORT
 24000 EL(JADIDA - 24000

الجديدة  املغرب.
تعيي4 مدير ع م

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.7383

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)31)ركتوبر)2018

 MICHEL السيد)ة)) تعيي4  تقرر 
لشركة) ع م   مديرا  (CHECOURY
ركتوبر) (31 بت ر خ) (RESORT CO

2018
وتتمث7 الصالحي ت املخولة فيم )

يلي:)مدير ع م
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ر خ) ( ب لجديدة) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)25695.

710I

FIDUCO TANTAN

Noaiss
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
Noaiss بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي االم7 
الوطية  - 82010 ط نط 4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
5037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2019 يونيو) (24
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.Noaiss
استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
العطور و) و تصدير مواد التجمي7،)

املالبس..
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي االم7)

الوطية))-)82010)ط نط 4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة مر م وقزة)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( وقزة) مر م  السيدة 

اق مة الع ئلة بلوك ج)45)الشقة)62 

حي الهدى)80000)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( وقزة) مر م  السيدة 

اق مة الع ئلة بلوك ج)45)الشقة)62 

حي الهدى)80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بط نط 4))بت ر خ)15)يوليوز)

2019)تحت رقم)191/2019.

711I

socomif sarl

LEGNO MAROC
إعال4 متعدد القرارات

socomif sarl

زنقة محمد الحص لي عم رة 35 بقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب

LEGNO MAROC »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: طر ق 

سيدي يحيى زعير كلم 4 تم رة - 

11111 تم رة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.129541

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)22)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير العنوا4 املقر االجتم عي

قرار رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

ز  دة ررس امل ل

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

العنوا4 الجديد دوار والد ع مر عي4)

عتيق

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

رفع راس م ل الشركة))من)100.000 

درهم إلى)500.000))درهم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بتم رة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5269.

712I

AJBK SARL AU

AJBK SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

AJBK SARL AU

 AV DE LA RESISTANCE RDC 67

 BUREAU 1 ، 90000، TANGER

MAROC

AJBK SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

مق ومة ط بق االر�سي املكتب رقم 

1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

103733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 ين ير) (29

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AJBK (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.SARL AU

النق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للشض ئع.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 1 مق ومة ط بق االر�سي املكتب رقم)

- 90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الجعش ق) رن س  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الجعش ق  رن س  السيد 
حي الشرف زنقة ابن ت بفي4 رقم)45 

90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الجعش ق  رن س  السيد 
حي الشرف زنقة ابن ت بفي4 رقم)45 

90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (04 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2020)تحت رقم)-.
713I

comptacontrole

RAHMA CASH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

comptacontrole
2 زاو ة ب رع ف س و زنقة واد الدهب 
اق مة صف ء 1 الط بق االول رقم 1 ، 

93020، طنجة املغرب
RAHMA CASH بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 14302 
فيالج الداللة ق ئد  موالي بوسله م 
طر ق السوق ايشدوم دير - 14304 

سوق االربع ء الغرب )موالي 
بوسله م) املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
27057

 18 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.RAHMA CASH
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االموال.
 14302 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
موالي بوسله م) ( فيالج الداللة ق ئد)
 14304 (- ايشدوم دير) طر ق السوق 
)موالي) الغرب) االربع ء) سوق 

بوسله م))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد السعيد الروا4):))10.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 10000 (: السيد السعيد الروا4)

بقيمة)100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد السعيد الروا4 عنوانه)ا))
موالي) قي دة  الق ئد  الداللحة  دوار 
الغرب) االربع ء) سوق  بوسله م 
14304)سوق االربع ء)الغرب املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيد الروا4 عنوانه)ا))
موالي) قي دة  الق ئد  الداللحة  دوار 
الغرب) االربع ء) سوق  بوسله م 
14304)سوق االربع ء)الغرب املغرب

تم اإليداع الق نوني ب-))بت ر خ)15 
م رس)2021)تحت رقم)180.

714I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ADIO CAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,ب رع جش7 هبري ,امزور4 ، 
32250، الحسيمة املغرب

ADIO CAR بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي اك دير 

بني بوعي ش - 32050 الحسيمة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ADIO (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.CAR

كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات دو4 س ئق.

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي اك دير)

الحسيمة) (32050 (- بوعي ش) بني 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد اب لي ع دل):))5.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

حي) عنوانه)ا)) ع دل  اب لي  السيد 

اك دير بني بوعي ش)32050)الحسيمة)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اب لي هش م عنوانه)ا))قر ة)

املخفي ملوسة)94053)فحص انجرة)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لحسيمة) االبتدائية 

السج7) رقم  تحت  (2021 م رس)

الترتيبي)283.

715I

AB RED1 COMPTA

DAKIRI DENTAL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
DAKIRI DENTAL بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الك ئن 
زنقة الشهيد بن عودة تجزئة الو ت 
رقم 2 على اليمي4  طنجة 90000 

طنجة املغرب 
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (13
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DAKIRI DENTAL
غرض الشركة بإيج ز):)صن عة و)

ترميم االسن 4
رنواع) جميع  وتركيب  تصنيع 

األسن 4
الك ئن) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
زنقة الشهيد بن عودة تجزئة الو ت)
 90000 طنجة) ( اليمي4) على  (2 رقم)

طنجة املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الداكري:)) الرحم 4  عشد  السيد 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الداكري) الرحم 4  عشد  السيد 

 06 رقم) طركونة  زنقة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الداكري) الرحم 4  عشد  السيد 

 06 رقم) طركونة  زنقة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240539.

716I

مكتب املح م ة ذة/)صوفي  بنيس

 Hydraulique Pneumatique

Maroc
بركة املس همة

تعيي4 مسير جديد للشركة

مكتب املح م ة ذة/ صوفي  بنيس

28 س حة األمم املتحدة  الط بق 

6 - الدار الشيض ء ، 20320، الدار 

الشيض ء املغرب

 Hydraulique Pneumatique

Maroc  بركة املس همة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 24/23 

 Ancienne route de Rabat km7

 Ain(Sbaa  200000 Casablanca

.Maroc

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.43633

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 م رس) (15 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

Bouchiha(Ismail))كمسير وحيد

تشع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)11313.

717I
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AB RED1 COMPTA

HOUSE PLAC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
HOUSE PLAC  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

يعقوب منصور رقم 2 ط بق 2 رقم 4  
طنجة 90000 طنجة املغرب 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. HOUSE PLAC
*)تسو ق) (: غرض الشركة بإيج ز)
وتصنيع) وتركيب  واستيراد  وتج رة 

وتجميع جميع رنواع الجشص
مواد) جميع  وتجهيز  تركيب  (* (
والرخ م) والشالط  والش ركيه  الجشص 
والده 4 وتغطية الجدرا4 واألرضي ت)

والنج رة والزخرفة الزهر ة)..
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
يعقوب منصور رقم)2)ط بق)2)رقم)4  

طنجة)90000)طنجة املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد محمد العربي بنسالم):))55 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
السيد عشدالحشيب حمج 4):))45 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

بنسالم) العربي  محمد  السيد 
رقم) (13 زنقة) (1 السع دة) عنوانه)ا))

11  90000)طنجة املغرب.
حمج 4) عشدالحشيب  السيد 
رقم) (70 حي بوحوت زنقة) عنوانه)ا))

11 90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنسالم) العربي  محمد  السيد 
رقم) (13 زنقة) (1 السع دة) عنوانه)ا))

11  90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240390.
718I

ZAYCHI

ZAYCHI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ZAYCHI
45 ب رع عشد الق در مفتق ر ط بق 
2 بقة 4 الدار الشيض ء ، 20000، 

الدار الشيض ء املغرب
ZAYCHI بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 45 ب رع 
عشد الق در مفتق ر ط بق الث ني بقة 

4 الدار الشيض ء - 20000 الدار 
الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
488679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ZAYCHI

غرض الشركة بإيج ز):)تج رة.
45)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
عشد الق در مفتق ر ط بق الث ني بقة)
الدار) (20000 (- الشيض ء) الدار  (4

الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: العرو�سي) ي سر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) العرو�سي  ي سر  السيد 
دار) (1 الرحمة) (24 الرقم) (12 بلوك)
دار) (27223 الشيض ء) الدار  بوعزة 

بوعزة))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العرو�سي  ي سر  السيد 
دار) (1 الرحمة) (24 الرقم) (12 بلوك)
دار) (27223 الشيض ء) الدار  بوعزة 

بوعزة))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)4145.
719I

FUTURE CONSEIL

STATION LAGHNIMIYINE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن ت بفي4 الط بق 

األول ، 26100، بربيد املغرب
STATION LAGHNIMIYINE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقعة نزالة 
دوار روالد مش رك الغنيميي4 اوالد عشو  

بربيد - 21600 بربيد املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14923
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 
املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.STATION LAGHNIMIYINE
محطة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

خدمة السي رات.
بقعة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الغنيميي4) مش رك  روالد  دوار  نزالة 
بربيد) (21600 (- بربيد) ( اوالد عشو)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 200 ( (: ب كر) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: عشدالق در ب كر) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: ب كر) بوبعيب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رضوا4 ب كر):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: ب كر) ( فتيحة) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد املصطفى ب كر عنوانه)ا)))
بربيد) الغنيميي4  مش رك  روالد  دوار 

21600)بربيد املغرب.
السيد عشدالق در ب كر عنوانه)ا)))
بربيد) الغنيميي4  مش رك  روالد  دوار 

21600)بربيد املغرب.
السيد بوبعيب ب كر عنوانه)ا))
 24000 الجديدة) تع ونية الرج ء) (19

الجديدة املغرب.
عنوانه)ا))) ب كر  رضوا4  السيد 
بربيد) الغنيميي4  مش رك  روالد  دوار 

21600)بربيد املغرب.
ب كر عنوانه)ا)) ( السيدة فتيحة)
االم رات العربية) (38749 دبي ص.ب)
االم رات) ( دبي) (99247 ( املتحدة)

العربية املتحدة).
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى ب كر عنوانه)ا)))
بربيد) الغنيميي4  مش رك  روالد  دوار 

21600)بربيد املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)393.
720I

HR AUDIT

DAN INVEST دان انفست
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HR AUDIT
 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،
CASABLANCA MAROC

DAN INVEST دا4 انفست بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 75  ب رع 
رنف  تق طع زنقة كلوز دو بروفينس 
بقة 9 مشني ب 108  - 20460  

الداربيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495151
 01 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DAN (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

INVEST)دا4 انفست.
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري
جميع) وتجهيز  وبن ء) بيع  براء،) (

رنواع العق رات
)براء،)بيع وبن ء)وتجهيز األرآ�سي.

عنوا4 املقر االجتم عي):)75))ب رع)
بروفينس) تق طع زنقة كلوز دو  رنف  
  20460  -   108 ب) مشني  (9 بقة)

الداربيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا))) (3A INVEST الشركة)

الداربيض ء) ( (20460 الداربيض ء)

املغرب.

 KADEL INVEST الشركة)

  20000 الداربيض ء) ( عنوانه)ا))

الداربيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) ربوكيرسعيد  السيد 

الداربيض ء) ( (20460 الداربيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770828.

721I

AA CONSULTING S.A.R.L

 MR HOSPITALITY ET

DEVELOPPEMENT

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  ب رع  ب ريس الط بق الث ني 

رقم 22 ، 20000، الدار الشيض ء 

املغرب

 MR HOSPITALITY ET

DEVELOPPEMENT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 17، س حة 

لويس ب ستور ب رل نيكول س بق  

اق مة ب ستور بو لد الط بق 7 الرقم 

2 - 20000 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 MR HOSPITALITY ET  :

.DEVELOPPEMENT
غرض) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
الشركة بإفر قي  و املغرب ب لخصوص)
تسيير) تخطيط،) تطو ر،) (، خلق)
وتسو ق املش ريع السي حية وتشم7):
بشكة) وتشغي7  وبن ء) تصميم  (-

فن دق ع لية الجودة)؛
-)إدارة وتسو ق الفن دق ومش ريع))

اخرى ذات خ صية سي حية)؛
بك فة) والقي م  العق رات  براء) (-
العق ري) والتطو ر  الشن ء) رعم ل 
من طق ترفيهية) (، )فن دق) ( والسي حي)
،)اق م ت سي حية،) ،)مالعب جولف)

مرافق سي حية؛
بك7) القي م  ع مة  وبصفة  ( (-
الصن عية) التج ر ة،) العملي ت 
صلة) له   التي  العق ر ة  و  املنقولة 
ب لغرض) مش برة  غير  رو  مش برة 
رو) مم ثلة  رهداف  ري  و  االجتم عي،)
رو) مش برة  صلة  له   ( التي) مرتشطة 
رو) ب لغرض االجتم عي،) غير مش برة 
ألهداف رخرى مش بهة رو مم ثلة رو)
ق بلة لدعم تحقيق التنمية والتوسع؛
يمكن للشركة التصرف لحس به )
لوحده ،) رخرى،) بركة  لحس ب  رو 
رو بشراكة،)جمعية رو بركة رخرى،)
و يمكنه  من تحقيق بصفة مش برة)
رو غير مش برة تحت ري بك7 ك 4 ك7)
العملي ت التي تدخ7 في إط ر هدفه )

االجتم عي..
(،17 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
نيكول) ب رل  ب ستور  لويس  س حة 
الط بق) بو لد  ب ستور  اق مة  س بق  
الشيض ء) الدار  (20000  -  2 الرقم) (7

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 
درهم،)مقسم ك لت لي:

 Asmaa MANNI ép السيدة)
 100 حصة بقيمة) (DERET  :  405

درهم للحصة).
 TEDDY RINER :  270 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 TM IMMOBILIER الشركة)
 100 حصة بقيمة) (SARL AU :  90

درهم للحصة).
 FINANCIERE CAP 117(الشركة
درهم) (100 حصة بقيمة) (SAS :  90

للحصة).
 LUCIEN DERET :  45 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
 Asmaa MANNI ép السيدة)
 Route d’Olivet )عنوانه)ا)) (DERET

.45160  ARDON FRANCE
السيد)TEDDY RINER)عنوانه)ا))
 N°( 24,( rue( Gallieni( ( ( 92100

.Boulogne-Billancourt FRANCE
 TM IMMOBILIER الشركة)
 Rue Tata  50 عنوانه)ا)) (SARL AU
  (Ex.( rue( Poincaré(( 1er( étage

.20000 CASABLANCA MAROC
 FINANCIERE CAP الشركة)
 ancienne 331 SAS 117)عنوانه)ا))
  route( de( Chartres( ( 45770

.SARAN FRANCE
 LUCIEN DERET السيد)
 ancienne route  331 عنوانه)ا))
 de( Chartres( 45770( SARAN

.FRANCE
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDELALI MANNI السيد)
 QUAI MEDELEINE  38 عنوانه)ا))

45000 ORELANS FRANCE
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770876.
722I
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lecomptable

KABBAJ TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
KABBAJ TRANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مسكن 
 SOCIETE SOTRINCO لدى بركة

الواقعة ب لرقم 01 ب رع مصر 
الجديد - 46000 اسفي املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
10501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 يوليوز) (03
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KABBAJ TRANS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املستخدمي4 لحس ب الغير
النق7 الع م الخ ص لألشخ ص.

مسكن) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 SOCIETE SOTRINCO لدى بركة)
مصر) ب رع  (01 ب لرقم) الواقعة 

الجديد)-)46000)اسفي املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد القش ج عشد االله):))10.000 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد القش ج عشد االله عنوانه)ا))
 6 بقة) (26 عم رة) الرح ب  اق مة 
 40000 ( ب رع عشد الكر م الخط بي)

مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القش ج عشد االله عنوانه)ا))
 6 بقة) (26 عم رة) الرح ب  اق مة 
 40000 ( ب رع عشد الكر م الخط بي)

مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2020)تحت رقم)-.
723I

HAPPY COMPTA SARL

2IPRM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

2IPRM بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 
االداري الط بق 3 عم رة اوتحمية بني 

مالل  - 23000 بني مالل  املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
10609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (24
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.2IPRM
استغالل) (: غرض الشركة بإيج ز)

املنجم).

الحي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
االداري الط بق)3)عم رة اوتحمية بني)

مالل))-)23000)بني مالل))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ادهمو) السيد عشدهللا 
درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ادهمو  عشدهللا  السيد 
بني) (23000  362 رقم) االطلس  منزه 

مالل املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ادهمو  عشدهللا  السيد 
بني) (23000  362 رقم) االطلس  منزه 

مالل املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 28 بت ر خ) ( مالل) بشني  االبتدائية 

ركتوبر)2020)تحت رقم)735.
724I

مكتب املح سشة ايبراهيم اله تف

SOCIETE SOBTRAVIN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مكتب املح سشة ايبراهيم اله تف
تجزئة ام ل رقم 122 بوفكرا4 ، 

50000، بوفكرا4 املغرب
SOCIETE SOBTRAVIN بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ايت حسو 
ايت حم د الر شعة تيزكيت عم لة 

افرا4 53000 تيزكيت املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
1435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (04
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 
ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCIETE SOBTRAVIN
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة و املت جرة.
عنوا4 املقر االجتم عي):)ايت حسو)
عم لة) تيزكيت  الر شعة  حم د  ايت 

افرا4)53000)تيزكيت املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد اوعشو جواد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) جواد  اوعشو  السيد 
ايت حسو ايت حم د الر شعة تيزكيت)

53000)افرا4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جواد  اوعشو  السيد 
ايت حسو ايت حم د الر شعة تيزكيت)

53000)افرا4 املغرب
(- بت ر خ) ( تم اإليداع الق نوني ب-)

تحت رقم)-.
726I

FIDUFORM SARL

 BOULANGERIE PATISSERIE
TAOUIL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
 BOULANGERI

PATISSERIETAOUIL بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مليلة 

املركز - 13000 ابنسليم 4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2020 ربر 7) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 BOULANGERIE PATISSERIE

.TAOUIL

مخبزة و) (: غرض الشركة بإيج ز)

حالو  ت.

مليلة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

املركز)-)13000)ابنسليم 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: طو 7) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) طو 7  محمد  السيد 

ابنسليم 4) (13000 املركز) مليلة 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) طو 7  محمد  السيد 

ابنسليم 4) (13000 املركز) مليلة 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( سليم 4) بب4  االبتدائية 

يونيو)2020)تحت رقم)140.

727I

FIDUFORM SARL

 SOCIETE MAROCIANES
 DES GRANDS
EVENEMENTS
إعال4 متعدد القرارات

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
 SOCIETE MAROCIANES DES

GRANDS EVENEMENTS »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: الط بق 
السفلي رقم 44 حي القدس توسيع 

- - بن نسليم 4 املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.3911

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)11)دجنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
الذي ينص على) قرار رقم االول:)
م يلي:)املص دقة على عقد الشيع الدي)
محمد) السيدالن صري  ب ع  بموجشه 
القر�سي))1000)حصة للسيد الطي 4)

ع دل
ينص) الذي  الث ني:) رقم  قرار 
السيد) املسير  استق لة  م يلي:) على 
تعيي4) و  القر�سي  محمد  الن صري 
وحيد) كمسير  ع دل  الطي 4  السيد 

للشركة لفترة غير محدودة
الذي ينص على) قرار رقم الث لت:)
و15من) (7  ,6 الفص7) تعدي7  م يلي:)

مقتضي ت النظ م األس �سي
الذي ينص على) قرار رقم الرابع:)

م يلي:)تغيير الكلي لنظ م األس �سي
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
املس همة) الوحيد  الشر ك  قدم 
النقدية الت لية):)السيد الطي 4 ع دل)

100.000)درهم
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
في) الشركة  ررسم ل  حدد  م يلي:)
رلف) )م ئة  100000درهم) مشلغ)
حصة) (1000 إلى) درهم)،مقسمة 

منه ) واحدة  ك7  قيمة  )رلف حصة))

مخولة) )م ئةدرهم)) 100,00درهم)

مس همتهم) نسشة  حسب  للشرك ء)

السيدالطي 4) ك لت لي:) امل ل  ررس  في 

ع دل)1000)حصة

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

رو) شخص  الشركة  يسير  م يلي:)

الذاتيي4) األشخ ص  من  مجموعة 

املخت ر ن من بي4 الشرك ء)رو خ رجهم)

ع دي) بقرار  رو  األس �سي  ب لق نو4 

تعيي4) الشرك ء) قرر  لقد  و  للشرك ء.)

السيد الطي 4 ع دل كمسير للشركة)

الذي) ملدة غير محدودة و هو ال�سيء)

يملك) الغير،) مع  العالق ت  في  قشله.)

للتع م7) موسعة  سلط ت  املسير 

الشركة،) ب سم  الظروف  ك7  في 

يمنحه ) التي  السلط ت  مراع ة  مع 

لجمعية) صر ح  بشك7  الق نو4 

الترخيص) تم  اآل4،) ومنذ  الشرك ء.)

للمسيرين بشراء)املنقوالت والعق رات)
العق ري) ب لرهن  واالقتراض 

واملس همة في الشرك ت املؤسسة رو)

ري) ومش دلة  وببيع  ستؤسس،) التي 

و مكن) ملك عق ري رو رص7 تج ري.)

للمسير تفو ض صالحي ت خ صة ألي)

بر ك رو شخص رجنبي عن الشركة،)

بشرط الحصول على موافقة رغلشية)

الشرك ء.)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( سليم 4) بب4  االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)666.

728I

FIDUCIAIRE CHEMS

 MUSTAPHA YASSINE
IMPORT

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 MUSTAPHA YASSINE IMPORT

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

الكورة 98011 متجر 452 يعقوب 

املنصور الرب ط - 10100 الرب ط 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MUSTAPHA YASSINE IMPORT

التج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واالستراد.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

يعقوب) (452 متجر) (98011 الكورة)

الرب ط) (10100 (- الرب ط) املنصور 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ي سي4 فوركة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: فوركة) ( السيد مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) فوركة  ي سي4  السيد 

امل ني )0000)فرانكفود امل ني .

السيد مصطفى))فوركة عنوانه)ا))

امل ني )0000)فرانكفود امل ني .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فوركة  ي سي4  السيد 

امل ني )0000)فرانكفود امل ني 

السيد مصطفى))فوركة عنوانه)ا))

امل ني )0000)فرانكفود امل ني 
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111492.
729I

COMPTE A JOUR

PUBLICITE RIF NAD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

PUBLICITE RIF NAD بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بولف ر 

محمد الس دس 60 رقم 62 ازغنغ 4 
- 62000 الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
21629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (19
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PUBLICITE RIF NAD
رموز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الطش عة والح7.
بولف ر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
محمد الس دس)60)رقم)62)ازغنغ 4)

- 62000)الن ظور املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( السيد مو�سى بوكرايح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد)))مو�سى بوكرايح))عنوانه)ا))
ازغتغ 4) (12 رقم) ( امشروب ) حي 

62000)الن ظور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد)))مو�سى بوكرايح))عنوانه)ا))
ازغتغ 4) (12 رقم) ( امشروب ) حي 

62000)الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)25)فبراير)

2021)تحت رقم)447.

730I

HOLPAG

ZAHRAT LISSASFA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

ZAHRAT LISSASFA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 KM وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 10.500 ROUTE(D›EL(JADIDA

 LISSASFA(KM 10.500 ROUTE

 D›EL(JADIDA(LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

الع م) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) (24 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2020

درهم«) (3.000.000« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم«) (21.000.000« من) ري 

طر ق) عن  درهم«) (24.000.000«

الشركة) ديو4  مع  مق صة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768565.

731I

MAY CONSULTING

TRANS VENT ZOUINE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرن ند الفيليت ، 
20300، الدارالشيض ء املغرب

TRANS VENT ZOUINE بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

البست 4 2 العم رة 1 املح7 1 سيدي 
البرنو�سي  - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
492725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.VENT ZOUINE
غرض الشركة بإيج ز):)نق7 السلع)
السلع و) انواع  جميع  بيع و براء) و 

املركش ت املستعملة و الجديدة.
اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
البست 4)2)العم رة)1)املح7)1)سيدي)
الشيض ء) الدار  (20000 (- ( البرنو�سي)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد ابراهيم الزو ن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: الزو ن) ابراهيم  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ابراهيم الزو ن عنوانه)ا))

 20000 بوعزة) دار  اعرابة  دوار 

النواصر املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الزو ن عنوانه)ا))

 20000 بوعزة) دار  اعرابة  دوار 

النواصر املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

732I

FIDUCIAIRE CHEMS

RYMANAG
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

RYMANAG بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي سيتي  

نسيم ر  ض عم رة 4 بقة 1 حي 

الر  ض الرب ط - 10999 الرب ط 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.74725

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)12)ين ير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»سيتي))نسيم ر  ض عم رة)4)بقة)1 

10999)الرب ط) (- حي الر  ض الرب ط)

العربي) املغرب  »تجزئة  إلى) املغرب«)
12)سيتي املنصور الدهبي تم رة) رقم)

- 12000)تم رة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111491.

733I
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FIDURIZK

SOCONDOL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE(MAROC

SOCONDOL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

العوانس روالد يحيى لوط  بنسليم 4 

- 13000 بنسليم 4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCONDOL

غرض الشركة بإيج ز):)-بيع وبراء)

مواد الشن ء

-مق ول ربغ ل متنوعة

-النق7 للغير
-منعش عق ري

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

العوانس روالد يحيى لوط  بنسليم 4)

- 13000)بنسليم 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عز ز الحداد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: يحي وي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عز ز الحداد عنوانه)ا))دوار)
السح تة اوالد يحيى لوط  بنسليم 4)

13000)بنسليم 4 املغرب.
عنوانه)ا)) يحي وي  محمد  السيد 
لوط ) يحيى  روالد  العوانس  دوار 
بنسليم 4)13000)بنسليم 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز ز الحداد عنوانه)ا))دوار)
السح تة اوالد يحيى لوط  بنسليم 4)

13000)بنسليم 4 املغرب
عنوانه)ا)) يحي وي  محمد  السيد 
لوط ) يحيى  روالد  العوانس  دوار 
بنسليم 4)13000)بنسليم 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت ر خ) ( سليم 4) بب4  االبتدائية 

ركتوبر)2020)تحت رقم)358.

734I

ETABLISSEMENT GHAITI

 SOCIETE FATOMAR
 DE COMMERCE ET

DISTRIBUTION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ETABLISSEMENT GHAITI
ب رع العركوب رقم 01 ، 73000، 

الداخلة املغرب
 SOCIETE FATOMAR DE

 COMMERCE ET DISTRIBUTION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الرحمة 

03 ب رع املرابطي4 رقم 118 - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
16939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SOCIETE FATOMAR DE  :
.COMMERCE ET DISTRIBUTION
تسو ق) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
غي ر) وقطع  العجالت  رنواع  جميع 
وتركيب) إصالح  وخدم ت  السي رات 

العجالت وامليك نيك الع م).
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الرحمة)03)ب رع املرابطي4 رقم)118 

- 73000)الداخلة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الشن ق) السيد محمد 
درهم) (100.000,00 بقيمة) حصة 

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الشن ق  محمد  السيد 
 10 رقم) بوكدرة  زنقة  الفتح  حي 

70000)العيو4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الشن ق  محمد  السيد 
 10 رقم) بوكدرة  زنقة  الفتح  حي 

70000)العيو4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
دجنبر)2020)تحت رقم)1235/2020.

735I

Norsudex

NORSUDEX
بركة املس همة
تفو ت حصص

Norsudex
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

NORSUDEX بركة املس همة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي »ب رع إبن 
املعتز إق مة جو و 2 الط بق 2 الشقة 
1 الرقم 2 بلفيدير الدار الشيض ء - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.410953

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (06 في) املؤرخ 

املص دقة على):
بداع) ( علي) )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.377
)ة))) السيد) ( لف ئدة) حصة  (8.262
ين ير) (06 بت ر خ) الهيتمي  برافة 

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 28 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)763020.

736I

Jeesr Industries

JEESR INDUSTRIES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

Jeesr Industries
 Lot(Al(Baraka – Rue(Al

 Wattasiyine – zone(Industrielle
، 26202، Berrechid(MAROC

JEESR INDUSTRIES بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي »ب رع إبن 
املعتز إق مة جو و 2  الدار الشيض ء - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.220805

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (06 في) املؤرخ 

املص دقة على):
بداع) ( علي) )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (6.667
)ة))) السيد) ( لف ئدة) حصة  (40.002
ين ير) (06 بت ر خ) الهيتمي  برافة 

.2021
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 28 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)762947.
737I

AZ GESTION

PLODERSA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AZ GESTION
ب رع ولد سيدي ب ب  اق مة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

PLODERSA بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
رحمد الشق ل رقم 338 - 93000 

تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28435
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PLODERSA
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)و السش كة.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 93000  -  338 رقم) الشق ل  رحمد 

تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: اجعن 4) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عشد اللطيف الزايدي:)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: اجعن 4) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

(: الزايدي) اللطيف  عشد  السيد 

500)بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اجعن 4 عنوانه)ا)) السيد محمد 

ب رع رحمد الشق ل رقم)338 93000 

تطوا4 املغرب.

الزايدي) اللطيف  عشد  السيد 

عنوانه)ا))ب رع دار موريسي )93000 

تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اجعن 4 عنوانه)ا)) السيد محمد 

ب رع رحمد الشق ل رقم)338 93000 

تطوا4 املغرب

الزايدي) اللطيف  عشد  السيد 

عنوانه)ا))ب رع دار موريسي )93000 

تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (15 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0101.

738I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

 CACCJ-CABINET 

 D›AUDIT,COMPTABILITÉ

-ET CONSEILS URIDIQUES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 Cabinet(d›audit , comptabilité(et

conseils juridiques

ب رع محمد الخ مس إق مة اليمني 

الدور االول بقة 3 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب

 CACCJ-CABINET 

 D›AUDIT,COMPTABILITÉ ET

CONSEILS URIDIQUES- بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس إق مة اليمني الدور 

االول بقة 3 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

34875

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 ين ير) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

متشوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتض ء) عند 

 CACCJ-CABINET ( (: تسميته )

 D’AUDIT,COMPTABILITÉ ET

.-CONSEILS URIDIQUES

بركة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متخصصة في االفتح ص و املح سشة)

و اإلستش رة الق نونية.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
اليمني الدور) محمد الخ مس إق مة 

60000)وجدة) (- 3)وجدة) االول بقة)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ط رق  زروقي  السيد 

 36 الرقم) (119 زنقة) الحسني  الحي 

وجدة)60000)وجدة املغرب.

السيد محمد الصلوعي عنوانه)ا))

 13 ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة ا)
رقم)64)وجدة)60000)وجدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زروقي ط رق عنوانه)ا))زنقة)

الحي الحسني وجدة) (36 الرقم) (119

60000)وجدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2020)تحت رقم)871.

739I

MAITRISECONSULTING

LOOK BUILD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE(CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

LOOK BUILD بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 
3 زنقة الشراردة بوركو4 الدار 

الشيض ء الدار الشيض ء  - 20000 
الدار الشيض ء  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
491331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LOOK(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.BUILD
بن ء- (: بإيج ز) الشركة  غرض 
منعش عق ري-بيع و تجزئة االرا�سي.

 3 اق مة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
زنقة الشراردة بوركو4 الدار الشيض ء)
الدار) (20000 (- ( الشيض ء) الدار 

الشيض ء))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: عشدهللا) ردي7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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السيد ردي7 عشدهللا عنوانه)ا))62  

زنقة ز ري بن عطية الجديدة)24000 

الجديدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ردي7 عشدهللا عنوانه)ا))62  

زنقة ز ري بن عطية الجديدة)24000 

الجديدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

740I

HOLPAG

TAMARIS SQUARE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

TAMARIS SQUARE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 KM وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 10.500 ROUTE(D›EL(JADIDA

 LISSASFA(KM 10.500 ROUTE

 D›EL(JADIDA(LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

الع م) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) (22 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2020

درهم«) (10.000.000« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم«) (54.500.000« من) ري 

طر ق) عن  درهم«) (64.500.000«

الشركة) ديو4  مع  مق صة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768568.

742I

HOLPAG

LDEV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

LDEV بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 KM وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 10.500 ROUTE(D›EL(JADIDA

 LISSASFA(KM 10.500 ROUTE

 D›EL(JADIDA(LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

الع م) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) (24 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2020

درهم«) (15.000.000« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم«) (65.100.000« من) ري 

طر ق:)) عن  درهم«) (80.100.000«

الشركة) ديو4  مع  مق صة  إجراء)

املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768569.

744I

fiduazizi

AFOKOU-LAAYOUNE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

fiduazizi

ب رع عمر املخت ر حي القدس ب رع 

عمر املخت ر حي القدس، 7000، 

العيو4 املغرب

AFOKOU-LAAYOUNE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : حي 

السع دة ب رع القيروا4 رقم 125 

الط بق االول العيو4 - 70000 

العيو4 املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.8753

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 03)م رس) املؤرخ في)

بركة) (AFOKOU-LAAYOUNE

مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا4) درهم  (400.000 ررسم له )

مقره  اإلجتم عي حي السع دة ب رع)
االول) الط بق  (125 رقم) القيروا4 

املغرب) العيو4  (70000 (- العيو4)

جميع) الشركة  الستنف د  نتيجة 

الصالحي ت التي رسست من اجله .

و عي4:

و) بيسومة  ( ( كم ل) السيد)ة))

إ) ك  (117 رقم) (4 بلوك) عنوانه)ا))

اك دير)80000)اك دير املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

حي) وفي  (2021 م رس) (03 بت ر خ)

 125 رقم) القيروا4  ب رع  السع دة 

 70000 (- العيو4) االول  الط بق 

العيو4 املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

09)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)745/2021.

746I

CASSAP

2EKT IMM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

CASSAP

 Immeuble(A61 Op.El(Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au(RDC  El

 Oulfa(Hay(Hassani، 20220،

Casablanca Maroc

2EKT IMM  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 217  ب رع 

ابراهيم الروداني ، عم رة الفتح ، 

 Casablanca    3 الط بق األول ، رقم

20390 الدار الشيض ء  املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.464085
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
رفع) تم  (2021 ين ير) (12 في) املؤرخ 
ررسم ل الشركة بمشلغ قدره)»50.000 
إلى) درهم«)ري من)»100.000)درهم«)
»150.000)درهم«)عن طر ق):))تقديم)

حصص نقدية رو عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 29 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)763183.

748I

fiduazizi

TARFAYA RAPIDE SERVICE
إعال4 متعدد القرارات

fiduazizi
ب رع عمر املخت ر حي القدس ب رع 
عمر املخت ر حي القدس، 7000، 

العيو4 املغرب
 TARFAYA RAPIDE SERVICE

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 
الشيخ محمد م مو4 بدو4 رقم 
طرف ية - 70000 طرف ية املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: -.

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)09)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
الذي ينص) (:1-2-3-4-5 قرار رقم)
الشركة) نش ط  توسيع  م يلي:) على 
الشض ئع) نق7  الشخ�سي  النق7  الى:)
اآلخر ن.) ولحس ب  الخ ص  لحس بي 
النق7 املحلي والدولي لجميع الشض ئع.))))
السيد) طرف  من  حصة  (5000 بيع)
جواد عودات الى السيد ربيع عودات.
الى) الشركة  م ل  ررس  رفع 

3.000.000.00)درهم.
للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  من 
ذات) بركة  الى  واحد  بشر ك 

مسؤولية محدودة.
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وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

الذي ينص) (:02-06-07 بند رقم)
الشركة) نش ط  توسيع  م يلي:) على 
الشض ئع) نق7  الشخ�سي  النق7  الى:)
اآلخر ن.) ولحس ب  الخ ص  لحس بي 
النق7 املحلي والدولي لجميع الشض ئع.))))
السيد) طرف  من  حصة  (5000 بيع)
جواد عودات الى السيد ربيع عودات.
الى) الشركة  م ل  ررس  رفع 

3.000.000.00)درهم.
للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 
محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  من 
ذات) بركة  الى  واحد  بشر ك 

مسؤولية محدودة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
09)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)748/2021.
749I

fiduciaire(didi

COMPACT CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

fiduciaire(didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE(ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE(N 03 18 BD(IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme(ETAGE(N
03، 60000، oujda(maroc

COMPACT CAR بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
عتم 4 بن عف 4 رقم 4 - 60000 

وجدة  املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.27035

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2018)تقرر ح7) 21)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
ررسم له ) مشلغ  ( (COMPACT CAR
مقره ) وعنوا4  درهم  (60.000
اإلجتم عي ب رع عتم 4 بن عف 4 رقم)

4 - 60000)وجدة))املغرب نتيجة ل):)
عدم تحقيق الهدف االجتم عي.

ب رع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 60000  -  4 رقم) عف 4  بن  عتم 4 

وجدة))املغرب.)
و عي4:

و) زهيري  ( ( عص م) السيد)ة))
وجدة)) (60000 ( وجدة) عنوانه)ا))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (01 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)370.

751I

MARRAKECH GYM SARL

MARRAKECH GYM SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MARRAKECH GYM SARL
ب رع عشد الكر م الخط بي زنقة 
حسن بن مش رك راس الخط بية 
عم رة ب الط بق االول رقم 3 ، 

40000، مراكش املغرب
MARRAKECH GYM SARL  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

عشد الكر م الخط بي زنقة حسن 
بن مش رك راس الخط بية عم رة 
ب الط بق االول رقم 3  - 40000 

مراكش  املغرب 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

111245
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. MARRAKECH GYM SARL
-تشغي7) (: بإيج ز) غرض الشركة 
رو) الشدنية  اللي قة  ص الت  وإدارة 

الرف هية
-)الترو ج واالستش رات الر  ضية)
االجهزة) وتسو ق  استيراد  (-

الر  ضية
اإلدارة لحس به  الخ ص لجميع) (-

ممتلك ته  رو حقوقه  العق ر ة.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حسن) زنقة  الخط بي  الكر م  عشد 
عم رة) الخط بية  راس  مش رك  بن 
 40000  -   3 رقم) االول  الط بق  ب 

مراكش))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد محمد بحيدة):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: الني ت) الحسي4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عشد الفت ح ابن املج هد:)
330)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد محمد بحيدة):)340)بقيمة)

34.000)درهم.
 330 (: الني ت) الحسي4  السيد 

بقيمة)33.000)درهم.
(: السيد عشد الفت ح ابن املج هد)

330)بقيمة)33.000)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) بحيدة  محمد  السيد 
ب رع عشد) (36 اق مة ان في فيال رقم)
 20220 اله دي بوط لب حي الحسني)

الدار الشيض ء)املغرب.
السيد الحسي4 الني ت عنوانه)ا))
 WOLMARANSTRAAT139 DEN
HAAG 2568 DEN HAAG)هولندا.

املج هد) ابن  الفت ح  عشد  السيد 
 18 بقة) مليح  بن  اق مة  عنوانه)ا))
زاو ة ب رع م الحسن وزنقة االم م)
مراكش) (40000 الشتوي) الحي  علي 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بحيدة  محمد  السيد 

ب رع عشد) (36 اق مة ان في فيال رقم)

 20220 اله دي بوط لب حي الحسني)

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (03 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)2261690.

755I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

دومودار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

دومودار بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 183 ب رع 

املق ومة اق مة ط رق بن ز  د. الط بق 

3 رقم 8ا ص.ب رقم 599  - 90000 

طنجة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.74763

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)22)ين ير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»183)ب رع املق ومة اق مة ط رق بن)
رقم) 8ا ص.ب  رقم) (3 الط بق) ز  د.)

إلى) املغرب«) طنجة  (90000  -   599

 NREA ب رع ولي العهد مركز) (183«

 -  599 رقم) ص.ب  (15 رقم) مح7 

90000)طنجة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240564.

756I



7405 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

JIYAR JAOUAD

BOVINS-FET
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

BOVINS-FET بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بوغر شة 
187 الرسم العق ري 16032/40 

برك 4   - 63254 برك 4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
7689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BOVINS-FET
تربية) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

امل بية
االستغالل الزراعي
)تصدير و استيراد.

بوغر شة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
 40/16032 العق ري) الرسم  (187

برك 4)))-)63254)برك 4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: فتحي) عالوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عالوي فتحي عنوانه)ا))حي)
)ب رع ز ري ابن عطية) (221 رقم) (04

ركليم برك 4)63250)برك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة) السيد عالوي ز د عنوانه)ا))

بومل 4 حي امعو سيدي سليم 4 برك 4)

63300)برك 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)166/2021.

757I

مين رة فين نس جروب

فراند ايمو
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مين رة فين نس جروب

52 ب رع موالي ربيد بقة رقم 

7 الط بق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

فراند ايمو  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 52 ب رع 

موالي ربيد بقة رقم 7 الط بق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

77609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (14

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

فراند) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

ايمو).

غرض الشركة بإيج ز):)كراء)بقق)

مفروبة.

52)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

الط بق) (7 رقم) بقة  ربيد  موالي 

الرابع جليز)-)40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

الكسندر) ميشي7  جر مي  السيد 

حصة) (1.000 ( (: كورميلو4) دورنو 

بقيمة)10)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الكسندر) ميشي7  جر مي  السيد 

10)ب رع) دورنو كورميلو4 عنوانه)ا))

الفوازيي))78370))بليزير))فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ضورنو) فليب  ار ك  السيد 

التون�سي) دار  عنوانه)ا)) ( كورمولو)

مراكش) (40000 ( جن ن ة) مف طعة 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (14 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2020)تحت رقم)83492.

758I

مين رة فين نس جروب

ا ش ج انفيستسمون
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

مين رة فين نس جروب

52 ب رع موالي ربيد بقة رقم 

7 الط بق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

ا ش ج انفيستسمو4 بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 52 ب رع 

موالي ربيد بقة رقم 7 الط بق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

71357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (14
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)ا ش ج)

انفيستسمو4.
غرض الشركة بإيج ز):)براء،)بيع)

رو كراء)العق رات.
52)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
الط بق) (7 رقم) بقة  ربيد  موالي 
الرابع جليز)-)40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد عثم 4 ف ضي7)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عثم 4 ف ضي7 عنوانه)ا))

فرنس )27250)ب ريس فرنس .
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ص بر  يونس  السيد 

فرنس )27250)ب ريس فرنس 
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (14 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2020)تحت رقم)76807.

759I

FIT NATION SARL

FIT NATION SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIT NATION SARL
15 ب رع االبط ل االق مة 4 اكدال ، 

10090، الرب ط املغرب
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FIT NATION SARL  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 15 ب رع 
االبط ل الشقة رقم 4 اكدال - 

10090 الرب ط املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

149121
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FIT (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. NATION SARL
تشغي7) (- (: غرض الشركة بإيج ز)
رو) الشدنية  اللي قة  ص الت  وإدارة 

الرف هية
-)الترو ج واالستش رات الر  ضية)
االجهزة) وتسو ق  استيراد  (-

الر  ضية
اإلدارة لحس به  الخ ص لجميع) (-

ممتلك ته  رو حقوقه  العق ر ة.
 15 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب رع االبط ل الشقة رقم)4)اكدال)-)

10090)الرب ط املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد محمد بحيدة)):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: ( الني ت) الحسي4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عشد الفت ح ابن املج هد:)
330)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد محمد بحيدة)):)340)بقيمة)

34.000)درهم.
 330 (: ( الني ت) الحسي4  السيد 

بقيمة)33.000)درهم.
السيد عشد الفت ح ابن املج هد)):)

330)بقيمة)33.000)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( بحيدة) محمد  السيد 

ب رع عشد) (36 اق مة ان في فيال رقم)

اله دي بوط لب حي الحسني))20220 

الدار الشيض ء))املغرب).

السيد الحسي4 الني ت))عنوانه)ا))

 WOLMARANSTRAAT139 DEN

HAAG  2568 DEN HAAG)هولندا).

املج هد)) ابن  الفت ح  عشد  السيد 

 18 بقة) مليح  بن  اق مة  عنوانه)ا))

زاو ة ب رع م الحسن وزنقة االم م)

مراكش) (40000 ( علي الحي الشتوي)

املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( بحيدة) محمد  السيد 

ب رع عشد) (36 اق مة ان في فيال رقم)

 20220 اله دي بوط لب حي الحسني)

الدار الشيض ء))املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (01 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)110637.

761I

amina(zouheir

 EXCELLANCE TOURS.S

SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

amina(zouheir

 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،

30000، fes(maroc

 EXCELLANCE TOURS.S SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي متجر 

2 حي2 حي سيد اله دي اق مة 12 

زواغة ف س - 30000 ف س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
62301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 فبراير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.EXCELLANCE TOURS.S SARL
:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

النق7 السي حي.
 2 متجر) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
حي2)حي سيد اله دي اق مة)12)زواغة)

ف س)-)30000)ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
علمي) ( كم ل) محمد  السيد 
الحسني):))500)حصة بقيمة)50.000 

درهم للحصة).
السيد سعد بنجلو4):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محمد كم ل))علمي الحسني)
عنوانه)ا))47)ب رع لالحسن ء)الط بق)
 30000 م ج ف س) (11 الرابع الشقة)

ف س املغرب.
عنوانه)ا)) ( بنجلو4) السيد سعد 
ط بق) د2) تجزئة ال سييسط  عم رة 
املحمدية) بيتش  ف ر ن   (7 بقة) (1

30000)ف س))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كم ل))علمي الحسني)
عنوانه)ا))47)ب رع لالحسن ء)الط بق)
 30000 م ج ف س) (11 الرابع الشقة)

ف س املغرب
عنوانه)ا)) ( بنجلو4) السيد سعد 
ط بق) د2) تجزئة ال سييسط  عم رة 
املحمدية) بيتش  ف ر ن   (7 بقة) (1

30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (06 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2020)تحت رقم)935.

762I

RABAT GYM SARL

RABAT GYM SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

RABAT GYM SARL
46 زنقة لعش ش السوي�سي ، 

10170، الرب ط املغرب
RABAT GYM SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 زنقة 

لعش ش السوي�سي - 10170 الرب ط 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
150145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RABAT(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.GYM SARL
تشغي7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
رو) الشدنية  اللي قة  ص الت  وإدارة 

الرف هية
-)الترو ج واالستش رات الر  ضية)
االجهزة) وتسو ق  استيراد  (-

الر  ضية
اإلدارة لحس به  الخ ص لجميع) (-

ممتلك ته  رو حقوقه  العق ر ة.
زنقة) (46 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الرب ط) (10170 (- لعش ش السوي�سي)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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السيد محمد بحيدة):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: الني ت) الحسي4  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد الفت ح ابن املج هد:)
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد محمد بحيدة):)500)بقيمة)

50.000)درهم.
 250 (: الني ت) الحسي4  السيد 

بقيمة)25.000)درهم.
(: السيد عشد الفت ح ابن املج هد)

250)بقيمة)25.000)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) بحيدة  محمد  السيد 
ب رع عشد) (36 اق مة ان في فيال رقم)
 20220 اله دي بوط لب حي الحسني)

الدار الشيض ء)املغرب.
السيد الحسي4 الني ت عنوانه)ا))
 WOLMARANSTRAAT139 DEN
HAAG 2568 DEN HAAG)هولندا.

املج هد) ابن  الفت ح  عشد  السيد 
 18 بقة) مليح  بن  اق مة  عنوانه)ا))
زاو ة ب رع م الحسن وزنقة االم م)
مراكش) (40000 الشتوي) الحي  علي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بحيدة  محمد  السيد 
ب رع عشد) (36 اق مة ان في فيال رقم)
 20220 اله دي بوط لب حي الحسني)

الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (10 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111637.
763I

LE PUBLICATEUR LEGAL

ALYACOME NEGOCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار الشيظ ء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار الشيظ ء، 20450، 

الدار الشيظ ء املغرب

ALYACOME NEGOCE بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

البست 4 2 عم رة 1 متجر1 سيدي 
البرنو�سي الشيض ء - 12000 الدار 

الشيض ء املغرب .
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.444391

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 03)بتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
مشلغ) ( (ALYACOME NEGOCE
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
 2 البست 4) إق مة  اإلجتم عي  مقره  
البرنو�سي) سيدي  متجر1) (1 عم رة)
الشيض ء) الدار  (12000 (- الشيض ء)

املغرب))نتيجة ل):)تصفية حشية).
إق مة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيدي) متجر1) (1 عم رة) (2 البست 4)
الدار) (12000 (- الشيض ء) البرنو�سي 

الشيض ء)املغرب).)
و عي4:

و) املنديلي  ( ع دل) السيد)ة))
 114 رقم) (1 مبروكة زنقة) عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  (12000 الشيض ء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)757354.
765I

SELL ONE

SELL ONE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

SELL ONE
39 ب رع اللة الي قوت الط بق 5 
بقة د الدار الشيض ء ، 20520، 

الدار الشيض ء املغرب

SELL ONE بركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 39 
ب رع اللة الي قوت الط بق 5 الدار 

الشيض ء - 20520 الدار اليض ء 
املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.419705
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تقرر ح7) 17)فبراير) املؤرخ في)
 SELL(بركة ذات املسؤولية املحدودة
ONE))مشلغ ررسم له )100.000)درهم)
ب رع) (39 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 
اللة الي قوت الط بق)5)الدار الشيض ء)
- 20520)الدار اليض ء)املغرب نتيجة)

ل):)توقف نش ط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)39)ب رع)
اللة الي قوت الط بق)5)بقة))د))الدار)
اليض ء) الدار  (20520 (- الشيض ء)

املغرب.)
و عي4:

و) القصدي  ( عمر) السيد)ة))
رقم) (42 حي انكر ط زنقة) عنوانه)ا))
املغرب) اليض ء) الدار  (20470  13

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 02 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768071.
766I

ائتم نية فيداك ،)بركة ذات املسؤولية املحدودة

GHAYOUR TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ائتم نية فيداك ، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ب رع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

GHAYOUR TRANS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الرحمة 
01 ب رع العلو ي4 رقم 22 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GHAYOUR TRANS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 -  22 01)ب رع العلو ي4 رقم) الرحمة)

73000)الداخلة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: غيور) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محمد غيور عنوانه)ا))حي)
 22 العلو ي4 رقم) ب رع  (01 الرحمة)

73000)الداخلة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد غيور عنوانه)ا))حي)
 22 العلو ي4 رقم) ب رع  (01 الرحمة)

73000)الداخلة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)314.
767I
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CASSAP

      »KETE CONSTRUCTION« 
كيت  كونستريكسيون

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

CASSAP
 Immeuble(A61 Op.El(Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au(RDC  El
 Oulfa(Hay(Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
      »KETE CONSTRUCTION« 
كيت  كونستريكسيو4  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  مشنى 
 ،GH 2 مشروع الفردوس ,A61

بقة رقم 2 ،ب رع املجمع اإلداري 
 Imm. A61, apart.  2 -  األلفة
 OP. Alferdaous, GH 2 - Bd.
 Complexe(Administratif - El
Oulfa 20220 الدار الشيض ء 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.436197

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

املص دقة على):
الق در)) عشد  ( )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (250 ( ط لبي)
)ة)) السيد) ( 500)حصة لف ئدة) رص7)

حميد لحرار بت ر خ)08)فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769257.
769I

ALISSONE CONSULTING

LIGNE VAUZELLE MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle(BD(Omar(Riffi  Et(La
 Liberte(CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
 LIGNE VAUZELLE MAROC

بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10، 

ب رع الحر ة الط بق3 بقة 6 الدار 
الشيض ء   الدار الشيض ء  20120 

الدار الشيض ء  املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.234753

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 15)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
LIGNE VAUZELLE MAROC))مشلغ)
وعنوا4) درهم  (250.000 ررسم له )
الحر ة) ب رع  (،10 مقره  اإلجتم عي)
الط بق3)بقة)6)الدار الشيض ء)))الدار)
الشيض ء)) الدار  (20120 ( الشيض ء)
املغرب نتيجة ل):)األزمة اإلقتص دية.

(،10 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الدار) (6 ب رع الحر ة الط بق3)بقة)
  20120 ( الشيض ء) الدار  ( ( الشيض ء)

الدار الشيض ء))املغرب.)
و عي4:

 PAWEL JAN    ANDREI((السيد)ة
 RUE LEON JOST  11 و عنوانه)ا))
 PARIS 17 E (75( 75017 PARIS

FRANCE)كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)765803.

770I

ائتم نية فيداك ،)بركة ذات املسؤولية املحدودة

ELIT DEVELOPPEMENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتم نية فيداك ، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ب رع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

ELIT DEVELOPPEMENT بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 
منصور ب رع احمد الرف عي رقم 04 

- 73000 الداخلة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17507
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ELIT (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.DEVELOPPEMENT
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)وابغ ل مختلفة.
اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 04 منصور ب رع احمد الرف عي رقم)

- 73000)الداخلة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 200 ( (: سنتي�سي) فيص7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: بنعشدهللا) كر م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الحسي4 امل ح):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد س لم الزاوي):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: احمي4) العرو�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد فيص7 سنتي�سي عنوانه)ا))
ممر بنغ زي فيال سنتي�سي ك ليفورني )

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
السيد كر م بنعشد هللا عنوانه)ا))
 11 زنقة) (11 رقم) اعش بو  تجزئة 
الشيض ء) الدار  (20000 ك ليفورني )

املغرب.

عنوانه)ا)) امل ح  الحسي4  السيد 
ب رع ادرار سطوف حي اغربيالت رقم)

1/1133 73000)الداخلة املغرب.
الزاوي) س لم  محمد  السيد 
 101 رقم) انزرا4  بئر  حي  عنوانه)ا))

73000)الداخلة املغرب.
السيد العرو�سي احميم عنوانه)ا))
حي املسيرة)01)زنقة جش7 بون صر رقم)

32 73000)الداخلة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كر م بنعشد هللا عنوانه)ا))
 11 زنقة) (11 رقم) اعش بو  تجزئة 
الشيض ء) الدار  (20000 ك ليفورني )

املغرب
السيد العرو�سي احميم عنوانه)ا))
حي املسيرة)01)زنقة جش7 بون صر رقم)

32 73000)الداخلة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)326.

772I

ديوا4 االست ذ بن صر الصغير

FOODZEN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ديوا4 االست ذ بن صر الصغير
61،ب رع موالي عشد الرحم 4 اق مة 
منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطرة، 

14000، القنيطرة املغرب
FOODZEN  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 30، زنقة 

سعد زغلول، اق مة الليمو4 2، 
متجر ب القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59337
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. FOODZEN
تمو ن) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الحفالت.
(،30 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
زنقة سعد زغلول،)اق مة الليمو4)2،)
القنيطرة) (14000 متجر ب القنيطرة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الرمي�سي) امي4  احمد  السيد 
رقم) بلوك ل،) (،19 قط ع) عنوانه)ا))
 10000 حي الر  ض) زنقة رروني ،) (،8

الرب ط املغرب.
عنوانه)ا)) العز ز  اس مة  السيد 
(،04 قط ع) الكشير،) االطلس  ب رع 
وك لة بر د املغرب حي السالم)11000 

سال املغرب.
عصي�سي) رمي4  محمد  السيد 
رقم) العربي،) املغرب  حي  عنوانه)ا))
67،)سكتور)2  12020)تم رة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عصي�سي) رمي4  محمد  السيد 
رقم) العربي،) املغرب  حي  عنوانه)ا))
67،)سكتور)2  12020)تم رة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 03 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)-.
774I

ETABLISSEMENT GHAITI

BIJJI CONSTRUCTION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ETABLISSEMENT GHAITI
ب رع العركوب رقم 01 ، 73000، 

الداخلة املغرب

BIJJI CONSTRUCTION بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي العودة 
بلوك 01 رقم 03 مركز بئركندوز - 

74004 روسرد املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BIJJI (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CONSTRUCTION
ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء.
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي العودة)
(- بئركندوز) مركز  (03 رقم) (01 بلوك)

74004)روسرد املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد سعيد بيجي):))1.000)حصة)

بقيمة)100.000,00)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
حي) السيد سعيد بيجي عنوانه)ا))
العودة بلوك)01)رقم)3)مركز بئركندوز)

74004)روسرد املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد سعيد بيجي عنوانه)ا))
العودة بلوك)01)رقم)3)مركز بئركندوز)

74004)روسرد املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 03 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)348/2021.
775I

ائتم نية فيداك ،)بركة ذات املسؤولية املحدودة

BWW IMMOBILIER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ائتم نية فيداك ، بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ب رع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

BWW IMMOBILIER بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

االق مة رقم 51 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BWW (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.IMMOBILIER

الترو ج) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الداخلة) (73000  -  51 رقم) االق مة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:

 10.000 ( (: بال) الحسي4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بال  الحسسن  السيد 

 73000  4 رقم) الشي ف  وادي  حي 

الداخلة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بال  الحسسن  السيد 

 73000  4 رقم) الشي ف  وادي  حي 

الداخلة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 05 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)198.

777I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

PALAIS DE FES DAR TAZI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

PALAIS DE FES DAR TAZI بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 8 

درب رنينة املخفية  - 30000 ف س 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20195

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (07 في) املؤرخ 

املص دقة على):

ن صر) ( الت زي) )ة)) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (4.166

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (25.000

الت زي غيثة بت ر خ)07)ين ير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (12 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1169.

779I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

RIAD LA MAISON VERTE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

RIAD LA MAISON VERTE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 5 درب 

الشيخ كز رة  - 30000 ف س املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.24931

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (07 في) املؤرخ 

املص دقة على):

ن صر) الت زي  )ة)) السيد) تفو ت 

رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.667

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (10.000

الت زي غيثة بت ر خ)07)ين ير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (12 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1170.

781I

HORICOM

DAN CONSTRUCTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

DAN CONSTRUCTION بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 54 

تجزئة املنصور توسيع - 50000 

مكن س املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.38845

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)01)م رس)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
(- توسيع) املنصور  تجزئة  (54 »رقم)

»مح7) إلى) املغرب«) مكن س  (50000
عشد) تجزئة  (48-50 عم رة) (1 رقم)

 50000 (- املنزه) البس تي4  الوه ب 

مكن س))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1391.

783I

FIDURIZK

GROUPE BSN IMMOBILIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE(MAROC

 GROUPE BSN IMMOBILIER

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مكتب 

ب اق مة 5 تجزئة رقم 1 حي عتم 4 

بوزنيقة - 13100 بوزنيقة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GROUPE BSN IMMOBILIER
املطور) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري

مق ول من مختلف األبغ ل رو) (-
الشن ء)والتجديد.

مكتب) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حي عتم 4) (1 تجزئة رقم) (5 ب اق مة)

بوزنيقة)-)13100)بوزنيقة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 -

محسن500 :    الوب م  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 500 (: ربيدة) العمري  السيدة 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) السيد الوب م محسن )
 10 رقم) بوزنيقة  زنقة  السالم  حي 
بنسليم 4)13000))بنسليم 4 املغرب.
السيدة العمري ربيدة عنوانه)ا))
 10 رقم) بوزنيقة  زنقة  السالم  حي 
بنسليم 4)13000))بنسليم 4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) السيد الوب م محسن )
 10 رقم) بوزنيقة  زنقة  السالم  حي 
بنسليم 4)13000))بنسليم 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ر خ) ( سليم 4) بب4  االبتدائية 

ين ير)2021)تحت رقم)06.

785I

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
Z.A.S COM CONSULTING بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 
3 تجزئة رقم 2 تجزئة ك ميلي  قط ع 
ب بطر 1 - 50000 مكن س املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.51715
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 

املص دقة على):
اسليم 4) )ة)) السيد) تفو ت 
250)حصة اجتم عية من) والع يدي)
)ة)) السيد) ( 250)حصة لف ئدة) رص7)

رنس زنتوتي بت ر خ)05)فبراير)2021.
ملطي) س رة  )ة)) السيد) تفو ت 
250)حصة اجتم عية من رص7)250 
حصة لف ئدة))السيد))ة))زهير منصور)

بت ر خ)05)فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (09 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1249.
787I

MBGA

COTRANS LACHRAF
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

COTRANS LACHRAF  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 120 
الحي الصن عية  - 24040 الجديدة 

املغرب.
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.2539

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 م رس) (04 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))لشرف))

ي سي4 كمسير آخر
تشع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)11)م رس)

2021)تحت رقم)26151.
788I
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TOUFTENT

TOUFTENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

TOUFTENT
13 زنقة احمد املج طي اق مة االلب 
ط بق 1 رقم 8 املع ر ف الشيض ء ، 

20330، الدار الشيض ء املغرب
TOUFTENT بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 
احمد املج طي اق مة االلب ط بق 1 
رقم 8 املع ر ف الشيض ء - 20330 

الدار الشيض ء املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.466373

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)19)ين ير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»13)زنقة احمد املج طي اق مة االلب)
(- الشيض ء) املع ر ف  (8 رقم) (1 ط بق)
إلى) املغرب«) الشيض ء) الدار  (20330
 7 مكررالط بق) (12 بقة) (55 »عم رة)
ب رع الكورنيش اق مة ميتروبولت 4)
حي انف  الدار الشيض ء)-)20370)الدار)

الشيض ء))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 02 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768070.

789I

FIDULONIA

 SCHOLAR OUMMA
SYSTEM SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
ح7 بركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 SCHOLAR OUMMA SYSTEM

SARL بركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مصلى 
الث نية ب رع وجدة اق مة رقم 4 
الط بق األول عم رة 2  تطوا4 - 

93000 تطوا4 املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.20791

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تقرر ح7) 01)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
 SCHOLAR OUMMA SYSTEM
90.000)درهم) SARL))مشلغ ررسم له )
مصلى) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 
 4 رقم) اق مة  وجدة  ب رع  الث نية 
(- تطوا4) ( (2 عم رة) األول  الط بق 
ل) نتيجة  املغرب  تطوا4  (93000
وعجزه ) الشركة  خس ئر  ز  دة  (:
ج ئحة) بسبب  االستمرار  عن 

كورون )كوفيد)19).
مصلى) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 4 رقم) اق مة  وجدة  ب رع  الث نية 
(- تطوا4) (2 عم رة) األول  الط بق 

93000)تطوا4 املغرب.)
و عي4:

و) امليموني  ( ف تن) السيد)ة))
عنوانه)ا))ب رع املهدي بن بركة زنقة)
01)رقم)26)الطواب7)2)تطوا4)93000 

تطوا4 املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)434.
790I

STE AYAD CONSULTING SARL

BATILUXOR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

BATILUXOR بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تق طع 

ب رع الفتواكي و ابن الخطيب عم رة 

املخت ري  الط بق6 رقم 3 - 60000 

وجدة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.30451

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحو 7))

للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 

ابن) و  الفتواكي  ب رع  »تق طع  من)

الط بق6  ( املخت ري) عم رة  الخطيب 

إلى) وجدة املغرب«) (60000  -  3 رقم)

»ظهر ملحلة الزاري ب رع عالل الف �سي)

60000)وجدة))  - و82  (81 تجزئة رقم)

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)965.

792I

STE AYAD CONSULTING SARL

AHLA MEDIA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

AHLA MEDIA بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي طر ق 

سيدي يحيى تجزئة الجي ر 1 و2  

الط بق الث ني الشقة رقم 3  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AHLA (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.MEDIA

وك لة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اإلعالن ت))تسو ق)،)اتص الت)

محل7 مبرمج)،)مطور

إنت ج الفيديو.

طر ق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

و2   (1 الجي ر) تجزئة  يحيى  سيدي 

الط بق الث ني الشقة رقم)3  - 60000 

وجدة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: افشكو) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) افشكو  مهدي  السيد 

 85000 ( حي اكرض اض ض ت فراوت)

تيزنيت املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد مهدي افشكو)

 85000 ( حي اكرض اض ض ت فراوت)

تيزنيت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)927.

793I
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TOUFTENT

TOUFTENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

TOUFTENT
13 زنقة احمد املج طي اق مة االلب 
ط بق 1 رقم 8 املع ر ف الشيض ء ، 

20330، الدار الشيض ء املغرب
TOUFTENT بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي عم رة 

55 بقة 12 مكررالط بق 7 ب رع 
الكورنيش اق مة ميتروبولت 4 حي 
انف  الدار الشيض ء - 20370 الدار 

الشيض ء املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.466373

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)19)ين ير)2021)تمت إض فة)
إلى نش ط الشركة) الت لية  األنشطة 

الح لي):
املكون ت) ك فة  وتوزيع  -تسو ق 

اإللكترونية.
-استيراد وتصدير وتسو ق وتوزيع)
واملستلزم ت) واملواد  املنتج ت  ك فة 
اإللكترونية) األجهزة  وملحق ت 

ورجهزة الكمشيوتر.
-استخدام جميع براءات االختراع)

والتراخيص..
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 02 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768070.
794I

STE COMPTAZUR

STE YAMINA TD SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

STE COMPTAZUR
زنقة وادي املخ ز4 رقم 17 ت زة 
السفلى ت زة، 35000، ت زة املغرب
 STE YAMINA TD SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : الط بق 

االر�سي مجموعة 5 رقم 3 حي 

التوسعية  ت زة  35000 تـــــ زة اململكة 

املغربية .

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.3591

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تقرر ح7) 31)دجنبر) املؤرخ في)

STE YAMINA TD SARL AU)بركة)

ذات مسؤولية))محدودة ذات الشر ك)

الوحيد مشلغ ررسم له )50.000)درهم)

الط بق) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 
حي) (3 رقم) (5 مجموعة) االر�سي 

التوسعية))ت زة))35000)تـــــ زة اململكة)

املغربية))نتيجة لغي ب الطلب).

و عي4:

بن مسعود و) ( ( ( يمينة) السيد)ة))

الث لث) الط بق  (7 الشقة) عنوانه)ا))
الحسني)) الحي  ر  مجموعة  (6 رقم)

املغربية)) اململكة  ( تـــــ زة) (35000

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

وفي الط بق) (2020 دجنبر) (31 بت ر خ)
حي) (3 رقم) (5 مجموعة) االر�سي 

ت زة اململكة) (35000 ( ت زة) ( التوسعية)

املغربية).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (09 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)81.

796I

tracom cg

DIALNA EXPORT
إعال4 متعدد القرارات

tracom cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC

DIALNA EXPORT »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 3 

املنطقة الصن عية عي4 بك ك - 

30000 صفرو املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.2715
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)11)بتنبر)2020
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
املجيد) عشد  خنوج  السيد  استق لة 

من مه مه كمسير للشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
لوع ل) السيد  مزاولة  مدة  تجديد 
حميد مله مه كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

م يلي:)تعيي4 مسير الشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرو))بت ر خ)01)ركتوبر)

2020)تحت رقم)2715/2020.
797I

CELYA CONSULTING

AEO WEB
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 45
 Khir(Sidi(Bernoussi(Casablanca
، 20610، Casablanca(MAROC
AEO WEB بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
 HAY AL وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 QODS(RUE 6 N° 45 RDC(SIDI
 BERNOUSSI(CASABLANCA -

20610 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AEO (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.WEB
غرض الشركة بإيج ز):)

واستض فة) وصي نة  إنش ء) (•
املواقع اإللكترونية وحجز املج الت.

وتطو ر) وتصميم  دراسة  (•
تطشيق ت اإلدارة وبواب ت الو ب.

وإنت ج) وكت بة  وتحر ر  تصميم  (•
التج رة) ومواقع  اإللكترونية  املواقع 
وتصميم) واملدون ت  اإللكترونية 

الو ب.
إدارة وتشغي7 مواقع الشيع عبر) (•

اإلنترنت.
•)استش رات التج رة اإللكترونية:)
الدراسة)،)الشراء)،)الشراء)،)التحو 7)

،)التش دل)،)التمثي7.
والتج رة) والتصدير  االستيراد  (•
والتسو ق) اله تف  عبر  والتسو ق 
مع) والعالق ت  اإلنترنت  بشكة  على 

العمالء)والتج رة بجميع ربك له .
واإللكتروني) الرقمي  اإلعال4  (•
واإلنترنت واإلعال4 بشك7 ع م بجميع)

ربك له.
في) والتدر ب  االستش رات  (•
الرقمية) واالستراتيجي ت  التسو ق 

للشرك ت.
وإنت ج) وكت بة  وتحر ر  تصميم  (•
والنشرات) والش رات  الشع رات 
وامللصق ت اإلعالنية وبط ق ت العم7)
ثالثية) التج رة  ونم ذج  والصور 
األبع د والتصميم بشك7 ع م بجميع)

ربك له .
(، الشصري) السمعي  اإلنت ج  (•
الفيديو) مق طع  والتحر ر:) التحر ر 
اإلعالنية)،)مق طع الفيديو املتحركة)،)
ثن ئية) (، الرسوم املتحركة للشع رات)
الصوتي) التعليق  (، األبع د) وثالثية 
واملسموع بشك7) (، املزج) (، الترجمة) (،

ع م بجميع ربك له.
•)مراجع وتحسي4 محرك ت الشحث)

وإنش ء)املحتوى.
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وتحلي7) وصي نة  وإدارة  إنش ء) (•

 Googlent: Google خدم ت)

 Google analytics و) (Adwords

 Google Maps و) (Google API و)

وجميع الخدم ت األخرى ذات الصلة.

جميع) وتأجير  وحي زة  إنش ء) (•

املش ني) وجميع  التج ر ة  األصول 

الالزمة للتشغي7.

(، الشراء) (، املت جرة بشك7 ع م) (•

الشيع)،)التع قد من الش طن)،)األعم ل)

املرتشطة بشك7 ع م بنش ط الشركة.

عملية) ري  (، رعم) وبصورة  (•

رعاله) املذكور  ب لنش ط  مرتشطة 

ضرور ة رو مفيدة ببس طة لتحقيق)

ر4) املرجح  ومن  املؤس�سي  غرضه  

تعزز نموه  وتطوره ..

 HAY AL (: عنوا4 املقر االجتم عي)

 QODS( RUE( 6( N°( 45( RDC( SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA -

20610)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

1.000)حصة) ( (: السيد ريوب كرع)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 43 ريوب كرع عنوانه)ا)) ( السيد)

املغرب العربي ف)1)القنيطرة)14020 

القنيطرة))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 43 ريوب كرع عنوانه)ا)) ( السيد)

املغرب العربي ف)1)القنيطرة)14020 

القنيطرة القنيطرة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770594.

799I

HORICOM

Z.A.S COM CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  Z.A.S COM CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 
3 تجزئة رقم 2 تجزئة ك ميلي  قط ع 
ب بطر 1 - 50000 مكن س املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.51715
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 فبراير) (26 املؤرخ في)
رنس) مسير جديد للشركة السيد)ة))

الزنتوتي ومنصور زهير كمسير آخر
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1249.
801I

Les bons comptes

C2MTEX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
C2MTEX بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 

الزرقطوني الط بق الث ني الشقة 06 
- 20500 الدار الشيض ء املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.479761

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)15)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»46)ب رع الزرقطوني الط بق الث ني)

الشيض ء) الدار  (20500  -  06 الشقة)

»الدي ر الجديدة الزنقة) إلى) املغرب«)

8)الرقم)2)عي4 الشق)-)20500)الدار)

الشيض ء))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769437.

803I

HASNAOUIA CONTROLE

STE MIRASINE TRANS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 STE MIRASINE TRANS SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 

5 اق مة النخي7 بلوك 7 سيدي 

سليم 4 - 14200 سيدي سليم 4 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2515

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 11)م رس) املؤرخ في)

 STE(بركة ذات املسؤولية املحدودة

مشلغ) ( (MIRASINE TRANS SARL

وعنوا4) درهم  (90.000 ررسم له )

مقره  اإلجتم عي رقم)5)اق مة النخي7)

 14200 (- سليم 4) سيدي  (7 بلوك)

(: ل) نتيجة  املغرب  سليم 4  سيدي 

ازمة اقتص دية).

 5 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 

اق مة النخي7 بلوك)7)سيدي سليم 4)

- 14200)سيدي سليم 4 املغرب.)

و عي4:

السيد)ة))ي سي4))ميرة و عنوانه)ا))

دوار درق وة القصيشية)14200)سيدي)

سليم 4 املغرب كمصفي))ة))للشركة

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم 4))بت ر خ)15 

م رس)2021)تحت رقم)70/2021.

804I

Les bons comptes

CENTRE KB PSY

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

رفع ررسم ل الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

CENTRE KB PSY بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 9 ب رع 

عشد املومن امتداد الشطحة اصم 4 

الط بق االول الشقة 4  - 20500 

الدار الشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.334787

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»150.000)درهم«)ري من)»100.000 

عن) درهم«) (250.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770327.

806I
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CASSAP

      »KETE CONSTRUCTION« 
كيت  كونستريكسيون

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

CASSAP
 Immeuble(A61 Op.El(Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au(RDC  El
 Oulfa(Hay(Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
      »KETE CONSTRUCTION« 
كيت  كونستريكسيو4  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة. 
الفردوس - عم ره 61 - عمليه 2 
مجموعة سكنيه 2 بقه 2 ب - 

 Imm. A61, مجمع ادارى - األوليف
 apart.  2 - OP. Alferdaous, GH
 2 - Bd. Complexe(Administratif
El(Oulfa 20220 - الدار الشيض ء 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.436197

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (12 في) املؤرخ 

املص دقة على):
الغني) عشد  ( )ة)) السيد) تفو ت 
250)حصة اجتم عية من) ( ( الف ر�سي)
)ة)) السيد) ( 250)حصة لف ئدة) رص7)
ين ير) (12 بت ر خ) ( الق در ط لبي) عشد 

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)767143.
808I

Les bons comptes

DARE TO DREAM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
DARE TO DREAM بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 
الزرقطوني الط بق الث ني الشقة 06 

- 20500 الدار الشيض ء املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.442547

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»100.000)درهم«)ري من)»100.000 
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 03 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768377.

811I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اسراس كاش
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

اسراس ك ش بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
محمد الخ مس تنغير  - 45800 تنغير  

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
1207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)اسراس)

ك ش.

تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االموال.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

محمد الخ مس تنغير))-)45800)تنغير))

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: محمد) فضيلي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) محمد  فضيلي  السيد 

زاو ة تزكي))45800)تنغير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  فضيلي  السيد 

زاو ة تزكي))45800)تنغير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)241.

813I

Les bons comptes

AZ2C

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

رفع ررسم ل الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

AZ2C بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 61تق طع 

ب رع اللة الي قوت و مصطفى 

املع ني رقم 69 الط بق الث ني - 

20500 الدار الشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.391549
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»200.000)درهم«)ري من)»600.000 
عن) درهم«) (800.000« إلى) درهم«)
إدم ج احتي طي رو ررب ح رو) ( (: طر ق)

عالوات إصدار في ررس امل ل.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769666.

814I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(4ائتم نية الثقة العيو

LAAYOUNE

DARWAS TRAVAUX
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE 4ائتم نية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

ب رع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيو4 ، 72000، املر�سى العيو4 

املغرب
DARWAS TRAVAUX   بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 35 مكرر 
بقة 01 زنقة يوسف بن ت بفي4 
تجزئة املسيرة الخضراء - 70002 

املر�سى العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.  DARWAS TRAVAUX
جميع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
رعم ل الشن ء)والهدم والتجديد الع م)
السكنية) وغير  السكنية  للمش ني 
والتشطيش ت) اإلنش ئية  واألعم ل 
رعم ل) جميع  والخ رجية.) الداخلية 

الحفر والتسو ة......
عنوا4 املقر االجتم عي):)35)مكرر)
ت بفي4) بن  يوسف  زنقة  (01 بقة)
 70002 (- الخضراء) املسيرة  تجزئة 

املر�سى العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الخلوفي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الخلوفي  احمد  السيد 
حي املسيرة الخضراء)زنقة رك دير رقم)
املر�سى) (70002 العيو4) املر�سى  (16

العيو4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الخلوفي  احمد  السيد 
حي املسيرة الخضراء)زنقة رك دير رقم)
املر�سى) (70002 العيو4) املر�سى  (16

العيو4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
19)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)856/2021.
815I

FIDURIZK

TFS SERVICES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC

TFS SERVICES بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 

االول حي الفرح رقم 109 بنسليم 4 

- 13000 بنسليم 4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TFS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SERVICES
-مق ول) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اعم ل الكهرب ء

-رعم ل متنوعة رو إنش ئية

-)ت جر يقوم ب الستيراد والتصدير.

الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

بنسليم 4) (109 االول حي الفرح رقم)

- 13000)بنسليم 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد املصطفى بنعوم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد املصطفى بنعوم عنوانه)ا))

 50 الرقم) س  بلوك  مر م  اللة  حي 

بنسليم 4)13000)بنسليم 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى بنعوم عنوانه)ا))

 50 الرقم) س  بلوك  مر م  اللة  حي 

بنسليم 4)13000)بنسليم 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( سليم 4) بب4  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)159.

816I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(4ائتم نية الثقة العيو

LAAYOUNE

CLEAN AUTO EL MARSA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE 4ائتم نية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

ب رع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيو4 ، 72000، املر�سى العيو4 

املغرب
CLEAN AUTO EL MARSA بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 11 

ين ير رقم 01الط بق األر�سي   املر�سى  
العيو4 - 70002 املر�سى العيو4 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35761
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CLEAN(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.AUTO EL MARSA
تشغي7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
السي رات) غسي7  محط ت  وإدارة 
الن ر ة) والدراج ت  والش حن ت 
وغيره  من املركش ت.)براء)وبيع مواد)

التنظيف)......
 11 عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع)
01الط بق األر�سي)))املر�سى)) ين ير رقم)
العيو4) املر�سى  (70002 (- العيو4)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة ربيعة بقلول):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ن جب بقلول):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بقلول  ربيعة  السيدة 

ب رع عالل) تجزئة املسيرة الخضراء)

املر�سى) (70002  42 بن عشد هللا رقم)

العيو4 املغرب.

عنوانه)ا)) بقلول  ن جب  السيد 

ب رع عالل) تجزئة املسيرة الخضراء)

املر�سى) (70002  42 بن عشد هللا رقم)

العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بقلول  ربيعة  السيدة 

ب رع عالل) تجزئة املسيرة الخضراء)

املر�سى) (70002  42 بن عشد هللا رقم)

العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

19)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)853/2021.

817I

HOUSSAM EDDINE

ترانس جيران الوحدة
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

ترانس جيرا4 الوحدة بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كو لمة 

ب رع بني يدر زنقة 8 - 93000 

تطوا4 املغرب



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7416

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ترانس) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

جيرا4 الوحدة.

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األفراد.

كو لمة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع بني يدر زنقة)8 - 93000)تطوا4)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: احمد) الت يدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد غرب ل عشد املجيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) احمد  الت يدي  السيد 

ب رع)9)ابر 7 اق مة الوحدة جن ح)1 

ط)7/3 93000)تطوا4 املغرب.

املجيد) عشد  غرب ل  السيد 

اق مة) ابر 7  (9 ب رع) عنوانه)ا))

 93000  6-1 ط) ج  جن ح  الوحدة 

تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الت يدي  السيد 

ب رع)9)ابر 7 اق مة الوحدة جن ح)1 

ط)7/3 93000)تطوا4 املغرب

املجيد) عشد  غرب ل  السيد 

اق مة) ابر 7  (9 ب رع) عنوانه)ا))

 93000  6-1 ط) ج  جن ح  الوحدة 

تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0512.

818I

ائتم نية فيداك ،)بركة ذات املسؤولية املحدودة

 BOUDER
DEVELOPPEMENTS

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

ائتم نية فيداك ، بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ب رع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 BOUDER DEVELOPPEMENTS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BOUDER DEVELOPPEMENTS

تربية) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

النع م).

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 73000  -  01-7724 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد عز ز بوسلخن):)800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 STE AGRODER S.A الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:200

للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

بوسلخن) عز ز  محمد  السيد 
حي) (9 رقم) ب ريس  زنقة  عنوانه)ا))

االق مة)80000)اك دير املغرب.

 STE AGRODER S.A الشركة)
العيو4) (70000 العيو4) عنوانه)ا))

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوسلخن) عز ز  محمد  السيد 
حي) (9 رقم) ب ريس  زنقة  عنوانه)ا))

االق مة)80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)374.

819I

pro med bati sarl

ALU  MEK  TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

pro med bati sarl

 N° 290 marjane 2 ، 50050،

meknes maroc

ALU  MEK  TRAV بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املجموعة 

05 عم رة 33 الشقة 03 ايت والل  - 

5050 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
  ALU (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MEK  TRAV
(: بإيج ز) الشركة  غرض 
 MENUISERIES D’ALUMINIUM

 ET VERRE
 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION
.NÉGOCE

عنوا4 املقر االجتم عي):)املجموعة)
05)عم رة)33)الشقة)03)ايت والل))-)

5050)مكن س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الحميد) عشد  ( عدي) السيد 
رقم) عي د  الق ئد  تجزئة  عنوانه)ا))
مكن س) (50050 ( األطلس) حي  (104

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحميد) عشد  ( عدي) السيد 
رقم) عي د  الق ئد  تجزئة  عنوانه)ا))
مكن س) (50050 ( األطلس) حي  (104

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (01 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1273.

820I

ائتم نية فيداك ،)بركة ذات املسؤولية املحدودة

JYAB RESIDENCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتم نية فيداك ، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ب رع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب



7417 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

JYAB RESIDENCE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 
3 ب رع حسن بن جلو4 رقم 127 
بقة رقم 02 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17587
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 JYAB (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.RESIDENCE
غرض الشركة بإيج ز):)-)استغالل)

وتسيير فندق.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
3)ب رع حسن بن جلو4 رقم) املسيرة)
127)بقة رقم)02 - 73000)الداخلة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد يوسف هني)):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد جم ل ازوض):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عشدالكر م هرموش):))300 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) هني  يوسف  السيد 
ب رع الحسن بن جلو4) (03 املسيرة)

رقم)127 73000)الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)) ازوض  جم ل  السيد 
 73000  1962 رقم) (01 النهضة) حي 

الداخلة املغرب.
هرموش) عشدالكر م  السيد 
 187 رقم) السالم  حي  عنوانه)ا))

73000)الداخلة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هني  يوسف  السيد 
ب رع الحسن بن جلو4) (03 املسيرة)

رقم)127 73000)الداخلة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)382.

821I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اوطو سرفيس تنغير
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

اوطو سرفيس تنغير بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 03 
الحي الحرفي تنغير - 45800 تنغير  

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1205
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اوطو) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

سرفيس تنغير.
غرض الشركة بإيج ز):)ميك نيكي.

 03 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
تنغير)) (45800 (- تنغير) الحرفي  الحي 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 5.000 ( (: محمود) مروا4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 5.000 ( (: محمود) ( زايد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) محمود  مروا4  السيد 

حي اعدوا4)45800)تنغير املغرب.

السيد زايد))محمود عنوانه)ا))حي)

اعدوا4)45800)تنغير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمود  مروا4  السيد 

حي اعدوا4)45800)تنغير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)240.

822I

ANAMAR FIDUCIAIRE

FOGENALISUD فوكناليسود
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY(BOUGAFER ،

45800، TINGHIR(maroc

 FOGENALISUD فوكن ليسود

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

املق ومة بلوك 17 زقم 06  - 45000 

ورزازات املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FOGENALISUD(فوكن ليسود

املواد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الغدائية الع مة).

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
املق ومة بلوك)17)زقم)06  - 45000 

ورزازات املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( امعسو حميد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( امعسو حميد) السيد 
حي املق ومة بلوك)17)رقم)06)ورزازات)

45000)ورزازات املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حميد  امعسو  السيد 
حي املق ومة بلوك)17)رقم)06)ورزازات)

45000)ورزازات املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)309.
823I

ائتم نية فيداك ،)بركة ذات املسؤولية املحدودة

BORDER SHOP G
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتم نية فيداك ، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ب رع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
BORDER SHOP G بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BORDER SHOP G

غرض الشركة بإيج ز):)-استغالل)

وتسيير فندق.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 73000  -  01-7724 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

العز ز) عشد  موالي  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (76 ( (: السنو�سي)

درهم للحصة).

حصة) (24 ( (: السيدة ليلى اع�سي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

العز ز) عشد  موالي  السيد 

سمو) اق مة  عنوانه)ا)) السنو�سي 

ب رع) (5.5 كلم) ع ئشة  االلة  االميرة 

 10000 السوي�سي) الس دس  محمد 

الرب ط املغرب.

عنوانه)ا)) اع�سي  ليلى  السيدة 
10)زنقة ملو ة اكدال) 4)بقة) عم رة)

10000)الرب ط املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العز ز) عشد  موالي  السيد 

سمو) اق مة  عنوانه)ا)) السنو�سي 

ب رع) (5.5 كلم) ع ئشة  االلة  االميرة 

 10000 السوي�سي) الس دس  محمد 

الرب ط املغرب

عنوانه)ا)) اع�سي  ليلى  السيدة 
10)زنقة ملو ة اكدال) 4)بقة) عم رة)

10000)الرب ط املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)292.

825I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

روتوالر
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

روتوالر بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي احي املر نة 

تجزئة 5367 اق مة جزن ية - 90000 

طنجة املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)روتوالر.

تسو ق؛) (: بإيج ز) غرض الشركة 

تصنيع وتجميع اللوح ت اإلعالنية.

احي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- اق مة جزن ية) (5367 املر نة تجزئة)

90000)طنجة املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيدة امينة اخمليش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اخمليش) امينة  السيدة 

 PLACA D’ALFREDO عنوانه)ا))

 BERNABEU((N°1(GALBIS(P02(11

 OMTINYENT 90000 VALENCIA

.ESPAGNE

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اخمليش) امينة  السيدة 

 PLACA D’ALFREDO عنوانه)ا))

 BERNABEU((N°1(GALBIS(P02(11

 OMTINYENT 90000 VALENCIA

ESPAGNE

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240534.

826I

رودير ك

 ECU WORLDWIDE
MOROCCO SA
إعال4 متعدد القرارات

رودير ك
36ر، ب رع رنف  -  الط بق األول 

- الدار الشيض ء 36ر، ب رع رنف  

-  الط بق األول - الدار الشيض ء، 

20000، الدار الشيض ء املغرب

 ECU WORLDWIDE MOROCCO

SA »بركة  املس همة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 353 
زاو ة ب رع محمد الخ مس و ب رع 

املق ومة الط بق الس بع - بقق رقم 

8 و 1 - - الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.116315

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)16)بتنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

من) املتشقي  الجزء) تحر ر  م يلي:)
الز  دة األخيرة) ررسم ل الشركة رثن ء)

 1.500.000.00 بمشلغ) الررسم ل  في 

في مشلغ) الجزء) يتمث7 هذا  و  ( درهم)

746.000.00)درهم

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
النظ م) املعنية من  الفصول  تعدي7 

األس �سي)
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

التقدمة النقدية
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

ررسم ل الشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ركتوبر)2020)تحت رقم)750047.

828I

AZ GESTION

SPERAFOOD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

AZ GESTION
ب رع ولد سيدي ب ب  اق مة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

SPERAFOOD بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 56 
املنطقة الصن عية  - 93000 تطوا4 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.27541

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (15 في) املؤرخ 

املص دقة على):
فوطة) حسن  )ة)) السيد) تفو ت 
167)حصة اجتم عية من رص7)167 
رضوا4) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

فوطة بت ر خ)15)فبراير)2021.
فوطة) حسن  )ة)) السيد) تفو ت 
167)حصة اجتم عية من رص7)167 
حصة لف ئدة))السيد))ة))عشد السالم)

الصديقي بت ر خ)15)فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (08 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0477.

829I
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MANAGEMENTD3 SARL

TRADEP MAROC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
TRADEP MAROC بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

الشرف، ط لب اغ ، رقم 5  - 90000  
) املغرب طنجة)

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
113221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (14
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRADEP MAROC
غرض الشركة بإيج ز):)-)

االستيراد والتصدير؛
مك نيك ع م للمركش ت، (-

الشض ئع) نق7  خدمة  (-
واألعط ل.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الشرف،)ط لب اغ ،)رقم)5  - 90000  

)املغرب. طنجة)
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: )رصيفي رضوا4) السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد))رصيفي رضوا4 عنوانه)ا))
ديجو4)75000)فرنس  اوروب .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد رصيفي رضوا4 عنوانه)ا))
ديجو4)75000)فرنس  اوروب 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1645.

830I

ANAMAR FIDUCIAIRE

CASA BRETO كازا بريتو
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

ك زا بر تو CASA BRETO بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 
تدف لت تغزوت  - 45800 تنغير  

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
ك زا) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CASA BRETO(بر تو
اعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)املختلفة).
دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تنغير)) (45800 (- ( تغزوت) تدف لت 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 2.700 ( (: ( جم ل) سالم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 2.300 ( (: السيد بن عزة امحمد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) جم ل  سالم  السيد 
تنغير) (45800 ( دوار تدف لت تغزوت)

املغرب.
السيد بن عزة امحمد عنوانه)ا))
تنغير) (45800 ( دوار تدف لت تغزوت)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سالم جم ل عنوانه)ا))دوار)
تدف لت تغزوت))45800)تنغير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)255.
831I

فيدوموب

 CLEANING NETTOYAGE
OUMOUSSA

بركة ذات املسؤولية املحدودة
ح7 بركة

فيدوموب
املك نسة1 بلوك   س زنقة 9 رقم  33 
بوسكورة الدارالشيض ء ، 20240، 

الدارالشيض ء املغرب
 CLEANING NETTOYAGE
OUMOUSSA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 
رحمد املج طي اق مة االلب الط بق 
1 رقم 8 املع ر ف الدارالشيض ء - 

20260 الدرالشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.436353

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 23)م رس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

 CLEANING NETTOYAGE

ررسم له ) مشلغ  ( (OUMOUSSA

مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000

املج طي) رحمد  زنقة  (13 اإلجتم عي)

اق مة االلب الط بق)1)رقم)8)املع ر ف)

الدرالشيض ء) (20260 (- الدارالشيض ء)

املغرب نتيجة ل):)االزمة االقتص دية

زنقة) (13 و حدد مقر التصفية ب)

رحمد املج طي اق مة االلب الط بق)

(- الدارالشيض ء) املع ر ف  (8 رقم) (1

20260)الدارالشيض ء)املغرب.)

و عي4:

امو�سى) ( محمد) السيد)ة))

وعنوانه)ا))حي الهدى زنقة)2)رقم)35 

الدارالشيض ء) (20260 الشيض ء) ق.ج 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770284.

832I

omnium management

 ASSAFWA TRADING

CENTER

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

 ASSAFWA TRADING CENTER

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي متجر رقم 

1 املركز التج ري ب رع الجيش امللكي 

ف س - 30000 ف س املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ASSAFWA TRADING CENTER
-ت جر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ب لتقسيط في الورق.
-ت جر في املستلزم ت املكتبية.
-ت جر في األدوات املعلومي ت
-ت جر ب لتقسيط في األلع ب.

-التدوال.
عنوا4 املقر االجتم عي):)متجر رقم)
1)املركز التج ري ب رع الجيش امللكي)

ف س)-)30000)ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الزر في) االله  عشد  السيد 
العمراني):))1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الزر في) االله  عشد  السيد 
8)الط بق) العمراني عنوانه)ا))الشقة)
حي) الوف ء) اق مة  العيو4  ب رع  (2
ف س) (30000 ف س) ابراهيم  سيدي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزر في) االله  عشد  السيد 
8)الط بق) العمراني عنوانه)ا))الشقة)
حي) الوف ء) اق مة  العيو4  ب رع  (2
ف س) (30000 ف س) ابراهيم  سيدي 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1209.

833I

AZ GESTION

BAB CHAOUEN GS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

AZ GESTION

ب رع ولد سيدي ب ب  اق مة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

BAB CHAOUEN GS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

موالي عشد السالم و ب رع مشي�سي 
حي االداري  - 91000 بفش و4 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.997

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (19 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))احس 4 يخلف) تفو ت السيد)

333)حصة اجتم عية من رص7)333 
حصة لف ئدة))السيد))ة))محمد اعزى)

بت ر خ)19)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 17 بت ر خ) ( بشفش و4) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)97/2021.

834I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

ل ط ديزاين
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ل ط ديزاين بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع  

ت رودانت مركب ربراج طنجة ، بلوك 

6 ، مكتب رقم 13 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114405

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ل ط) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

ديزاين.

تصنيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االث ث واملط بخ املجهزة والتجهيزات.

ب رع)) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ت رودانت مركب ربراج طنجة)،)بلوك)

طنجة) (90000  -  13 مكتب رقم) (، (6

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشد العز ز العيس وي):))80 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: السيدة ربيد جراح)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
العيس وي) العز ز  عشد  السيد 

ك ب) فيالت  (2 العرف 4) عنوانه)ا))

 90000  507 رقم) فيال  سش رطي7 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) جراح  ربيد  السيد 

تجزئة الدوحة))ب رع محمد الق سمي)
رقم)26 90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العيس وي) العز ز  عشد  السيد 
ك ب) فيالت  (2 العرف 4) عنوانه)ا))
 90000  507 رقم) فيال  سش رطي7 

طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240572.

835I

AZ GESTION

 EXCELLENT RAMA
MARKET

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

AZ GESTION
ب رع ولد سيدي ب ب  اق مة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

 EXCELLENT RAMA MARKET
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع ق ع 
اسراس الط بق االر�سي  - 93000 

تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.EXCELLENT RAMA MARKET
غرض الشركة بإيج ز):)استيراد ة)

تصدير).
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع ق ع)
 93000 (- ( االر�سي) الط بق  اسراس 

تطوا4 املغرب.
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رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد سليم ني جم ل)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: جم ل) سليم ني  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد سليم ني جم ل عنوانه)ا))
حي بنديش 4 ب رع عالل ف �سي زنقة)

29)رقم)15  93102)فنيدق املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليم ني جم ل عنوانه)ا))
حي بنديش 4 ب رع عالل ف �سي زنقة)

29)رقم)15  93102)فنيدق املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (25 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0175.
837I

STE FIDUCONFIANCE

 STE GLOBAL
 INFRASTRUCTURE

  DEVELOPMENT NORTH
AFRICA »G.I.D.N.A«

إعال4 متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 STE GLOBAL«

 INFRASTRUCTURE
 DEVELOPMENT NORTH

AFRICA »G.I.D.N.A »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 86 ب رع  
القرو ي4  نرجس ر ف س - 30000 

ف س  املغرب .
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.25443

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)04)فبراير)2020.

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
من) للشركة  االجتم عي  املقر  تحو 7 
86)ب رع))القرو ي4))نرجس ر ف س الى)
 25 تجزئة بريستجي  مكتب) (56 رقم)

ملعب الخي7 ف س)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
إلى) القديم  االجتم عي  املقر  تحو 7 
ملحق)) بمقت�سى  ( للشركة) مستودع 
في) املوقع  للشرك ء) الجم عي  القرار 
بت ر خ) ( واملسج7) (29/06/2020
 RE 11951(02/07/2020تحت عدد

 10899 OR
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1277.
838I

STE ARSALAN CHAOUIA

CENTRE MAZAR PRIVE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE ARSALAN CHAOUIA
ب رع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
CENTRE MAZAR PRIVE بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
مفت ح الخير الشطر 2 الرقم 1164  - 

26000 سط ت املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
6419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CENTRE MAZAR PRIVE

غرض الشركة بإيج ز):)دورة دعم)

املدرسة

للتالميذ) األك ديمي  -الدعم 

(، والطالب في جميع مراح7 دراستهم)

وجميع املواد مجتمعة

الط بع) ذات  الدراس ت  إجراء) (-

لالستراتيجية) التج ري  رو  الفني 

والتنظيم واإلجراءات ومنهج الجودة)

الخ صة) رو  الع مة  الجه ت  لف ئدة 

في) تدخ7  دراسة  ري  ع مة  وبصفة 

إط ر تحسي4 رداء)رنشطته ..

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مفت ح الخير الشطر)2)الرقم)1164  - 

26000)سط ت املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد الشر ف ب7 الع فية):))800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الع فية) ب7  الشر ف  السيد 

نسيم) تجزئة  النسيم  حي  عنوانه)ا))

الدار) (20190  682 رقم) اسال4 

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الع فية) ب7  الشر ف  السيد 

نسيم) تجزئة  النسيم  حي  عنوانه)ا))

الدار) (20190  682 رقم) اسال4 

الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

22)م رس) )بت ر خ) االبتدائية بسط ت)

2021)تحت رقم)139/21.

840I

SOFMEC

UNIVERSABLE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

SOFMEC
 AV(YOUSSEF(IBN(TACHEFINE ،

35100، GUERCIF(MAROC
UNIVERSABLE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
محمد الخ مس ميزاني4  رقم 2 - 

35100 جرسيف املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.1711

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2020 نونبر) (30 في) املؤرخ 

املص دقة على):
بن) محمد  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (50 الحسن)
)ة)) السيد) ( 200)حصة لف ئدة) رص7)
رضوا4 بهداد بت ر خ)30)نونبر)2020.

بن) محمد  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (150 الحسن)
)ة)) السيد) ( 200)حصة لف ئدة) رص7)
م رس) (23 بت ر خ) املوس وي  ابراهيم 

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 15 بت ر خ) ( بجرسيف) االبتدائية 
م رس)2021)تحت رقم)1024/2021.

841I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

إنش ء)فرع ت بع للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC  بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ف س 
بور، ب 1، بالطو 404-405، ف س 

- 30000 ف س  املغرب .
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.31313

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)10)فبراير)2020)تقرر إنش ء)
فرع))ت بع للشركة))تحت التسمية)-)و)
-)بالطو) (5 الك ئن ب لعنوا4 املشنى-)ب)
الرب ط بور) (، تيكنو بوليس) (، (401
و املسير) ( 11100)سال املغرب) (- سال)
محمد) ( زروق) السيد)ة)) طرف  من 

امي4.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم)34363.

842I

MONTE PISSIS SARLAU

MONTE PISSIS SARLAU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MONTE PISSIS SARLAU
15 ب رع االبط ل االق مة 4 اكدال ، 

10090، الرب ط املغرب
MONTE PISSIS SARLAU  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 15 ب رع 
االبط ل الشقة رقم 4 اكدال - 

10090 الرب ط املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
150493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. MONTE PISSIS SARLAU
رعم ل) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

الشن ء)والتطو ر
-)الترو ج العق ري

-)استيراد وتصدير.
 15 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب رع االبط ل الشقة رقم)4)اكدال)-)

10090)الرب ط املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة صوفي  تورك زي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: السيدة صوفي  تورك زي)

بقيمة)100.000)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة صوفي  تورك زي عنوانه)ا))
علي) بن  املومن  عشد  ب رع  (3 رقم)

العرائش)92000)العرائش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صوفي  تورك زي عنوانه)ا))
علي) بن  املومن  عشد  ب رع  (3 رقم)

العرائش)92000)العرائش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111870.
843I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

إنش ء)فرع ت بع للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC  بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : ف س 
بور، ب 1، بالطو 404-405، ف س 

- 30000 ف س املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.31315

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)10)فبراير)2020)تقرر إنش ء)
فرع))ت بع للشركة))تحت التسمية)-)و)
-5)بالطو) -)ب) الك ئن ب لعنوا4 املشنى)
402)تيكنو بوليس)،)الرب ط بور سال)
و املسير من) ( سال املغرب) (11100  -

طرف السيد)ة))زروق))محمد امي4).
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( بسال) االبتدائية 

2020)تحت رقم)34362.

845I

STE AKOM

STE AKOM TRANS
إعال4 متعدد القرارات

STE AKOM
 RUE IBN KHALDOUN  56

 RESIDENCE HAKIM
 APPARTEMENT 17 ETAGE 5
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
STE AKOM TRANS »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
 RUE  56 :وعنوا4 مقره  االجتم عي
 IBN KHALDOUN RESIDENCE
 HAKIM(APPARTEMENT 17
 ETAGE 5 MEKNES - 50000

.MEKNES MAROC
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.42619

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)25)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
 SOCIETE تغيير تسمية الشركة من)
 SOCIETE إلى) (AKOM TRANS

AKOM

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
تحيي4 النظ م األس �سي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
لتصشح)) الشركة  تسمية  تجديد  تم 

SOCIETE AKOM
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)
من) للشركة  االجتم عي  املقر  تحو 7 
مح7 رقم)48)تجزئة حفيضة مرج 4)
 56 إلى املقر املتواجد ب) مكن س،) (2
زنقة إبن خلدو4 إق مة حكيم بقة)

رقم)17)الط بق الخ مس)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1485.
846I

FINCOSA MARRAKECH

MB VESTING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FINCOSA MARRAKECH
ب رع عشد الكر م الخط بي اق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

MB VESTING بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 
النواة A زنقة ابن سين ، الط بق 

الخ مس رقم 52 - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:



7423 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MB (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.VESTING
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري
بيع و براء)العق رات

اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق) سين ،) ابن  زنقة  (A النواة)
مراكش) (40000  -  52 الخ مس رقم)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيدة بشرى صدوق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة بشرى صدوق عنوانه)ا))
اق مة بريستجي  كولف ستي مدخ7)
مراكش) (40000   13 فيال) مسك 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى صدوق عنوانه)ا))
اق مة بريستجي  كولف ستي مدخ7)
مراكش) (40000  13 فيال) مسك 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121815.

848I

sofoget

HAKIMJAD NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

HAKIMJAD NEGOCE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي  القنيطرة 
ب رع محمد الخ مس  عم رة 474 
إق مة سفي 4 مكتب 7 - 14000  

القنيطرة  املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.39553

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2021 فبراير) (10 املؤرخ في)

نش ط الشركة من)»تج رة
)مطشعة

إلى) ربغ ل ع مة و رعم ل الشن ء«)
»بيع اللوازم املكتبية واملعلوم تية

بيع العق قير
ربغ ل ع مة و رعم ل الشن ء«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81573.
849I

sofoget

HAKIMJAD NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
HAKIMJAD NEGOCE  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 
ب رع محمد الخ مس  عم رة 474 
إق مة سفي 4 مكتب 7   14000 

kenitra املغرب.
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.39553

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي4) (2021 فبراير) (10 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة)))غزال)))

حميد))كمسير آخر

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81573.

850I

 Agence(Méditerranéenne(des(Architectes(du

Nord

 Agence Méditerranéenne

des Architectes du Nord
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 Agence Méditerranéenne des

Architectes(du(Nord

 rue(cadi(ayad(imm(hamza(appt

 3 rue(cadi(ayad(imm(hamza

appt 3، 90000، Tanger(MAROC

 Agence Méditerranéenne des

Architectes(du(Nord بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الق �سي عي ض اق مة حمزة املكتب 

3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114067

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 Agence Méditerranéenne des

.Architectes(du(Nord

غرض الشركة بإيج ز):)

(- التعمير) ( (- املعم ر ة) الهندسة 

الخبرة.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الق �سي عي ض اق مة حمزة املكتب)

3 - 90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) السيد ب كر حمودا4 

حمزة) اق مة  عي ض  الق �سي  ب رع 

املكتب)3 90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيد ب كر حمودا4 

حمزة) اق مة  عي ض  الق �سي  ب رع 

املكتب)3 90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)03212303091.

852I

BUREAU ESSOUFYANI

FLAPER LAYOUN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

FLAPER LAYOUN بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : حي 

الوحدة زنقة 12 رقم 70 الط بق 

الث ني العيو4 - 70000 العيو4 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FLAPER LAYOUN

بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ب لجملة) الغذائية  املنتوج ت 

التصدير) الع مة-) والتقسيط-تج رة 

واالستيراد-)خدم ت متنوعة....

حي) (: (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق) (70 رقم) (12 زنقة) الوحدة 
العيو4) (70000 (- العيو4) الث ني 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشد الواحد عدول):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عدول) الواحد  عشد  السيد 

زنقة) خديجة  اللة  تجزئة  عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  الشق  عي4  (7 رقم) (7

20152)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عدول) الواحد  عشد  السيد 

زنقة) خديجة  اللة  جزئة  عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  الشق  عي4  (7 رقم) (7

20152)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

18)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)830.

853I

FINCOSA MARRAKECH

ELITE & CHIC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

FINCOSA MARRAKECH
ب رع عشد الكر م الخط بي اق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

ELITE & CHIC  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي مح7 

رقم 1/212 ب رع محمد الخ مس 
جيليز رقم 110 درب املح رمي سيشع 

40000 مراكش املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.88663

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 م رس) (13 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
االستيراد والتصدير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122055.
854I

sofoget

HAKIMJAD NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
HAKIMJAD NEGOCE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي لقنيطرة 
ب رع محمد الخ مس عم رة 474 
إق مة سفي 4 مكتب 7   14000 

kenitra املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.39553
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
 10.000« ري من) درهم«) (190.000«
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
إدم ج احتي طي رو ررب ح رو) ( (: طر ق)

عالوات إصدار في ررس امل ل.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81573.

855I

س7 سوليسيو4

برايفت دستينيشن
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

س7 سوليسيو4
تجزئة البس تي4 ب رع الشلح رقم 189 

، 90000، طنجة املغرب
برايفت دستينيشن  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
البس تي4 ب رع الشلح رقم 189 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)برايفت)

دستينيشن).
النق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي حي.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 -  189 رقم) الشلح  ب رع  البس تي4 

90000)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( السيدة الحالي�سي نجالء)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ربيد) حمو  ابن  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: نجالء) الحالي�سي  السيدة 
بقيمة)100)درهم.

 500 (: ربيد) حمو  ابن  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

نجالء) الحالي�سي  السيدة 
الهن ء) (3 الحسني) املجمع  عنوانه)ا))
اجزن ية) (53 رقم) (4 ط بق) (2 عم رة)

90000)طنجة املغرب.
السيد ابن حمو ربيد عنوانه)ا))
حي مسعودة زنقة)36)رقم)50 90000 

طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
نجالء) الحالي�سي  السيدة 
الهن ء) (3 الحسني) املجمع  عنوانه)ا))
اجزن ية)) (53 رقم) (4 ط بق) (2 عم رة)

90000)طنجة املغرب
السيد ابن حمو ربيد عنوانه)ا))
حي مسعودة زنقة)36)رقم)50 90000 

طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240473.
857I

MBGA

COTRANS LACHRAF
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

COTRANS LACHRAF  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد



7425 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 275 
ب رع الزرقطوني - 20050 الدار 

الشيض ء املغرب.
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.2539

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 م رس) (04 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))لشرف)

ملي ء)كمسير آخر
تشع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)11)م رس)

2021)تحت رقم)26151.

859I

GHIZLANE DOUBLANE

TIMLALIN
إعال4 متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عم رة العشدي ب رع محمد 
الس دس ، 24000، الجديدة املغرب
TIMLALIN »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«
 N° :وعنوا4 مقره  االجتم عي

 33 SIS(AU(RDC(IMM 35 BD
MOHAMED V  - - الجديدة 

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.12915

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)24)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تفو ت حصص لفئدة السيد العلوي)

اسم عي7 و السيد الع لوي محمد
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
السيدة) تفو ض  مدة  انته ء) م يلي:)
املفتي ف طمة كمسيرة و تعيي4 السيد)

الع لوي سم عي7 كمسير للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير نش ط الشركة)
قرار رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير الشك7 الق نوني للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير نش ط الشركة)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

التقسيم الجديد للحصص

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

م يلي:)التعيي4 الجديد للمسير

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)26190.

860I

JIYAR JAOUAD

JOUHRI IMMOBILIER
إعال4 متعدد القرارات

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

JOUHRI IMMOBILIER »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: بقة 

الط بق الث ني, رقم 141, ب رع 

الحسن الث ني, تجزئة ق سمي ركليم 

برك 4 - 63250 ركليم املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.5999

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)20)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت السيد))الجوهري محمد)160 

 500 رص7) من  اجتم عية  حصة 

درفوف) بن  السيد  لف ئدة  حصة 

جالل

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

 170 الجوهري خ لد) ( تفو ت السيد)

 500 رص7) من  اجتم عية  حصة 

درفوف) بن  السيد  لف ئدة  حصة 

جالل

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
الجوهري) ( الشر ك) املسير  استق لة 
التعر ف) لشط قة  الح م7  خ لد 
تعيي4) و  (FA59644 ( رقم) الوطنية 
الح م7) محمد  الجوهري  السيد 
رقم)) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

FA108664)كشر ك مسير
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
م يلي:)امض ء)الشركة يعود الي املسير)
الح م7) ( محمد) الجوهري  الشر ك 

 FA108664(الشط قة رقم
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
الذي) الحصص:) (6- رقم) بند 
الحصص مقسمة) ينص على م يلي:)
درهم) (100 بقيمة) 1000حصة  الى)
محمد) الجوهري  السيد  (: للواحدة)
34000.00)درهم))،)السيد الجوهري)
السيد بن) (، درهم) (33000.00 خ لد)
درهم,)) (33000.00 جالل) درفوف 

املجموع)100000)درهم)
الذي) (: ( امل ل) -7ررس  رقم) بند 
راس امل ل املقسم) ينص على م يلي:)
درهم) (100 بقيمة) 1000حصة  الى)
محمد) الجوهري  السيد  (: للواحدة)
السيد الجوهري خ لد)) حصة،) (340
330)حصة،)السيد بن درفوف جالل)

330)حصة املجموع)1000)حصة
بند رقم)-12)التسيير:)الذي ينص)
لشركة)))) اإلمض ء) يعود  م يلي:) على 
 STE JOUHRI IMMOBILIER SARL
الجوهري) السيد  املسير  (- للشر ك)

محمد
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)163/2021.
861I

بركة رلتيرفيد ش.م.م

STE BTP CLINK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بركة رلتيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النج ح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
STE BTP CLINK بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

07 رقم 03 حي السيري - 54000 

خنيفرة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BTP CLINK

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة.
 07 زنقة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
رقم)03)حي السيري)-)54000)خنيفرة)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد محمد اوالواد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد اسكور):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) اوالواد  محمد  السيد 

خنيفرة)54000)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) اسكور  محمد  السيد 

خنيفرة)54000)خنيفرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اوالواد  محمد  السيد 

خنيفرة)54000)خنيفرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)113.

862I
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GHIZLANE DOUBLANE

NEW BAYTI MOROCCO
إعال4 متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عم رة العشدي ب رع محمد 
الس دس ، 24000، الجديدة املغرب
NEW BAYTI MOROCCO »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد«

 N° 314 :وعنوا4 مقره  االجتم عي
LOT AL QODS  - - الجديدة 

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.13969

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)19)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير مقر الشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير النش ط التج ري
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير مقر الشركة
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير النش ط التج ري
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)26187.

863I

بركة رلتيرفيد ش.م.م

STE AUTO ECOLE ZAYANE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بركة رلتيرفيد ش.م.م
النج ح) حي  (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)54000،)خنيفرة املغرب
 STE AUTO ECOLE ZAYANE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم)12 
تجزئة الق ئد ادريس الط بق الت ني)-)

54000)خنيفرة املغرب

املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس 

املحدودة)

رقم التقييد في السج7 التج ري):)

3727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AUTO ECOLE ZAYANE

مدرسة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

لتعليم السي قة.

 12 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

تجزئة الق ئد ادريس الط بق الت ني)-)

54000)خنيفرة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد يوسف بوسفيح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد يوسف بوسفيح عنوانه)ا))

االرز) تجزئة  السع دة  حي  (21 رقم)

54000)خنيفرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بوسفيح عنوانه)ا))

االرز) تجزئة  السع دة  حي  (21 رقم)

54000)خنيفرة املغرب

عنوانه)ا)) العلوي  محمد  السيد 

خنيفرة) (54000 الرازي) زنقة  (08

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)15)م رس)

2021)تحت رقم)112.

864I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 UNITED CANISTER
CORPORATION - UCC

إعال4 متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ب رع مور ت ني  صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 UNITED CANISTER

CORPORATION - UCC »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: تجزئة 

367 الحي الصن عي سيدي غ نم 

طر ق اسفي - 10000 مراكش 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.57467

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)29)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

االجتم عية) الحصص  بعض  بيع 

التي) اجتم عية)) حصة  (50.000  (

((,» ((FIGEDAC (SA (« تمتلكه  بركة)

 UNITED CANISTER (« بركة) في 

 (CORPORATION - UCC (SARL

 MANAGEMENT (« «)لف ئدة بركة)

 AND ADVISORY COMPANY

.»(((SARL

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

االجتم عية) الحصص  بعض  بيع 

التي) اجتم عية)) حصة  (50.000  (

((,» ((FIGEDAC (SA (« تمتلكه  بركة)

 UNITED CANISTER (« بركة) في 

 (CORPORATION - UCC (SARL

 SINGAPOUR (« بركة) لف ئدة  (»

.»((INVESTISSEMENT (SARL AU

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

من) (Paul WINTER استق لة السيد)

مه مه كمسير وإعف ئه نه ئًي 

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

رمي4) السيد  تعيي4  تقرر  ( م يلي:)

 Gang LOU(عش س الش رودي والسيد

كمسيرين منفصلي4 ملدة ع مي4))2). 

قرار رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

منح توقيع الشرك ت املصرفية للسيد)

 Gang رمي4 عش س الش رودي والسيد)

.LOU

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

املوافقة على تعدي7 املواد)6،)7)و)13 

من الق نو4 األس �سي للشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122126.

865I

ائتم نية بي 4 حن 4

S.H.R.CARS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

ائتم نية بي 4 حن 4

عرصة ملع ش طر ق املستودع 

الشلدي رقم 147 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

S.H.R.CARS بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

معط  هللا رقم 912 ملح ميد مراكش  

- 40000 مراكش املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.75349

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 فبراير) (23 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»100.000)درهم«)ري من)»630.000 

عن) درهم«) (730.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121877.

866I
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A2CONSEILS

GHAVODIVER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

A2CONSEILS
 Rue(Al(Farabi, Résidence(Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،
90000، TANGER(MAROC
GHAVODIVER بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي ارض 
لعلج  ب رع ف طمة الزهرة رقم 10 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
111723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GHAVODIVER
االبغ ل) (: غرض الشركة بإيج ز)

املختلفة و الشن ء)).
:)حي ارض) عنوا4 املقر االجتم عي)
 -  10 لعلج))ب رع ف طمة الزهرة رقم)

90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد هش م غيال4):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) غيال4  هش م  السيد 
طنجة) (90000 ( الح ج قدور) عز ب 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) غيال4  هش م  السيد 
طنجة) (90000 قدور) الح ج  عز ب 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (09 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)-.
867I

MEH EXPERTISE

SOCIETE ARTG
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة بقة رقم 8 حي 
إقش ل خر شكة ، 25023، خر شكة 

املغرب
SOCIETE ARTG بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مراب رقم 
39 الشن ي ت الجديدة للتنشيف - 

25000 خر شكة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6941
 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCIETE ARTG
تنفيذ) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
املدنية- والهندسة  الع مة  األبغ ل 

ربغ ل مختلفة رو الشن ء-التج رة.
عنوا4 املقر االجتم عي):)مراب رقم)
(- للتنشيف) الجديدة  الشن ي ت  (39

25000)خر شكة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (500 ( (: السيد روخو عالء)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد العن ب عشد الكشير):))500 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) عالء) روخو  السيد 
حي) (06 زنقة) (02 الط بق) (2 الشقة)

السع دة)20160)اسفي املغرب.
الكشير) عشد  العن ب  السيد 
الجديدة) الشن ي ت  (39 عنوانه)ا))

للتنشيف)25000)خر شكة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عالء) روخو  السيد 
حي) (06 زنقة) (02 الط بق) (2 الشقة)

السع دة)20160)اسفي املغرب
الكشير) عشد  العن ب  السيد 
الجديدة) الشن ي ت  (39 عنوانه)ا))

للتنشيف)25000)خر شكة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)23)م رس)

2021)تحت رقم)144.
868I

FIDUCAB

MAISON SAINE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCAB
 RUE(EL(QOURI  IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

MAISON SAINE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة 
اإلم م علي و ززنقة املر�سى رقم04 
متجر رقم 09 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59689
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAISON SAINE
رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التنضيف.
زاو ة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم04  املر�سى  ززنقة  و  علي  اإلم م 
 14000 (- القنيطرة) (09 رقم) متجر 

القنيطرة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد الوارتي محمد ر�سى):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد ببهي محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
ر�سى) محمد  الوارتي  السيد 
 69 املغرب العربي س رقم) عنوانه)ا))

14000)القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  ببهي  السيد 
 14000  07 رقم) ( مليلية) زنقة  (4

القنيطرة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سندس) الف طني  السيدة 
رقم25  األم7  تع ونية  عنوانه)ا))

14000))القنيطرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)2127.
869I

بركة رلتيرفيد ش.م.م

STE AQUA PUR SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بركة رلتيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النج ح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
STE AQUA PUR SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 02 
رقم 16 حي اللة ز نب - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AQUA PUR SARL
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع،التوزيع.
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 54000 (- حي اللة ز نب) (16 رقم) (02

خنيفرة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
حصة) (340 ( (: ف تح) عمر  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (330 ( (: السيد ع دل ف تح)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ع لي تفرانت):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
حي) عنوانه)ا)) ف تح  عمر  السيد 
الرب ط) (10999   1089 رقم) املن رة 

املغرب.
حي) السيد ع دل ف تح عنوانه)ا))

غرن طة))54000)خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا)) تفرانت  ع لي  السيد 
ز نب) اللة  حي  (16 رقم) (02 زنقة)

54000)خنيفرة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) ف تح  عمر  السيد 
الرب ط) (10999   1089 رقم) املن رة 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)19)م رس)

2021)تحت رقم)118.

870I

FIDUNION-MAROC

Hafa Lubrifiants Maroc
إعال4 متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Hafa(Lubrifiants(Maroc »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
 BE2  7وعنوا4 مقره  االجتم عي: مح
et BE3 فرع النواله 2 طر ق الرب ط 
عي4 السشع - - الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.384327
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)25)بتنبر)2020
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
قرار بعدم ح7 الشركة رغم الخس ئر)

املسجلة.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على م يلي:)

-
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771413.

872I

EXACO

AMW TRADING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

EXACO
16، زنقة ع ئشة رم املؤمني4 ب رع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 
الشيض ء املغرب

AMW TRADING بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10، زنقة 

الحر ة، الط بق، 3 بقة رقم 5  - 

20000  الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AMW (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.TRADING

االتج ر،) (: غرض الشركة بإيج ز)

استيراد وتصدير،)بيع و براء،)توزيع)

ونق7 جميع املنتج ت والسلع واملواد)

نصف) ب لجملة،) الخ م رو املصنعة،)

الجملة رو التقسيط،)،)بغض النظر)

عن طشيعته  ومصدره  او وجهته ..
عنوا4 املقر االجتم عي):)10،)زنقة)

 -   5 بقة رقم) (3 الط بق،) الحر ة،)

20000))الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد))))قموس ابراهيم)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد))قموس ابراهيم))عنوانه)ا))

حي القسم)73000)الداخلة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))قموس ابراهيم))عنوانه)ا))

حي القسم)73000)الداخلة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769852.

873I

FIDUNION-MAROC

 HAFA LUBRIFIANTS

MAROC
إعال4 متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 HAFA LUBRIFIANTS MAROC

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«

 BE2  7وعنوا4 مقره  االجتم عي: مح

et BE3 فرع النواله 2 طر ق الرب ط 

عي4 السشع - - الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.384327

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)25)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

استق لة) الوحيدعلى  الشر ك  وافق 

السيد نيكوالس بويسو4 من مه مه)

كمدير.

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

قرر الشر ك الوحيد تحديث النظ م)

األس �سي

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

م يلي:)اإلدارة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771414.

874I
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FIDUCIAIRE HAMDELS

INCHA CAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
INCHA CAR بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

الزبير عم رة BN1 20 الط بق االر�سي 
الشقة 1 - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.454991

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2021)تقرر ح7) 11)فبراير) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
الشر ك الوحيد)INCHA CAR))مشلغ)
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
مقره  اإلجتم عي اق مة الزبير عم رة)
 -  1 الط بق االر�سي الشقة) (BN1 20
الدار الشيض ء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)قرار الشر ك الوحيد.
اق مة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الزبير عم رة)BN1 20)الط بق االر�سي)
الشيض ء) الدار  (20000  -  1 الشقة)

املغرب.)
و عي4:

و) قرب ل  ( ( رضوا4) السيد)ة))
عنوانه)ا))درب الحر ة بلوك)201)رقم)
7)حي الحسني)20000)الدار الشيض ء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)766921.
876I

STE ELWAFAA-ENERGY

STE CARAIBE ENERGY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

STE ELWAFAA-ENERGY
حي الق �سي ايت اور ر الحوز - 

40000 مراكش املغرب. ، 40000، 
مراكش املغرب

STE CARAIBE ENERGY بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي حي 
الق �سي ايت اور ر الحوز - 40000  

مراكش  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
110227

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تغيير) (2021 فبراير) (27 املؤرخ في)
 STE CARAIBE«(تسمية الشركة من
STE ELWAFAA-« إلى) (»ENERGY

.(»ENERGY
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122137.

877I

fidumat

GOODIA SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

GOODIA SARL
مكن س ، 500000، مكن س املغرب

GOODIA SARL بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 
08 الرقم 03 املنظر الجمي7 03  - 

50000 مكن س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52709
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GOODIA SARL

بيع) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اجهزة ا.لح سوب).

-)صي نة واصالح اجهزة الح سوب.

-)التج رة).

عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 -   03 املنظر الجمي7) (03 الرقم) (08

50000)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( كر مي) حن 4  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( س ب ) كر مة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( كر مي) السيدة حن 4 

املنظر الجمي7) (03 الرقم) (08 عم رة)

03  50000)مكن س املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيدة كر مة س ب )

33)تجزئة العراقي)5)اتواركة))50000 

مكن س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( كر مي) السيدة حن 4 

املنظر الجمي7) (03 الرقم) (08 عم رة)

03  50000)مكن س املغرب

عنوانه)ا)) ( السيدة كر مة س ب )

33)تجزئة العراقي)5)اتواركة))50000 

مكن س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1407.

878I

بركة رلتيرفيد ش.م.م

BRATVA-CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بركة رلتيرفيد ش.م.م
النج ح) حي  (02 رقم) (01 زنقة)

خنيفرة،)54000،)خنيفرة املغرب
ذات) بركة  (BRATVA-CAR

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم)40 
بلوك)02)حي النسيم تجزئة ابش رو)-)

54000)خنيفرة املغرب
املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التقييد في السج7 التج ري):)

3737
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BRATVA-CAR
كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات بدو4 س ئق.
 40 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
بلوك)02)حي النسيم تجزئة ابش رو)-)

54000)خنيفرة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد عتم 4 ج مع):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد املهدي ج مع):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ج مع  عتم 4  السيد 
02)حي النسيم تجزئة) بلوك) (40 رقم)

ابش رو)54000)خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا)) ج مع  املهدي  السيد 
02)حي النسيم تجزئة) بلوك) (40 رقم)

ابش رو)54000)خنيفرة املغرب.
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ازغ ر  انس  السيد 
النسيم) حي  (21 رقم) (02 مجموعة)

54000)خنيفرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)19)م رس)

2021)تحت رقم)117.

879I

AIT HADDOU

تحناوت كار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AIT HADDOU
رقم 25 زنقة التقدم مركزسيدي 
محمد اوف رس  تحن وت مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
تحن وت ك ر  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

القيروا4 رقم 118 تحن وت الحوز 
مراكش 42152  تحن وت الحوز 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112491
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)تحن وت)

ك ر).
تأجير) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات بدو4 س ئق.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الحوز) تحن وت  (118 رقم) القيروا4 
الحوز) تحن وت  ( (42152 مراكش)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الس حلي ي سي4 عنوانه)ا))
حي القيروا4 رقم)118)تحن وت الحوز)

42152))تحن وت الحوز املغرب.
السيد عز ز فوندو عنوانه)ا))دوار)
سيدي محمد اوف رس تحن وت الحوز)

42152)تحن وت الحوز املغرب.
عنوانه)ا)) فوندو  حسن  السيد 
دوار سيدي محمد اوف رس تحن وت)
الحوز)42152)تحن وت الحوز املغرب.
السيد جم ل الفقير عنوانه)ا))دوار)
سيدي محمد اوف رس تحن وت الحوز)

42152)تحن وت الحوز املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الس حلي ي سي4 عنوانه)ا))
حي القيروا4 رقم)118)تحن وت الحوز)

42152))تحن وت الحوز املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)-.
881I

ابح ر للشحث و التطو ر

 ASRIR          أسرير نكوس
NEGOCE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

ابح ر للشحث و التطو ر
رقم 35 حي الشهجة ، 40123، 

مراكش املغرب
  ASRIR NEGOCE          رسر ر نكوس

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي رقم 44 سيدي يوسف 
بن علي مراكش - 40050 مراكش 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112643
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

رسر ر) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

. ASRIR NEGOCE((((((((((نكوس

غرض الشركة بإيج ز):)التج رة

نق7 الشض ئع

التصدير و االستراد).

الحي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

يوسف) سيدي  (44 رقم) الصن عي 

مراكش) (40050 (- مراكش) علي  بن 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد بواكي4 محمد):))800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.200 ( (: علي) بولعظ م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) محمد  بواكي4  السيد 

تجزئة النخي7 رقم)73)سيشع))40050 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) علي  بولعظ م  السيد 

الحي الصن عي رقم)44)سيشع))40050 

مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  بواكي4  السيد 

تجزئة النخي7 رقم)73)سيشع))40050 

مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122032.

882I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

NUTERGIA PARA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
NUTERGIA PARA  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 32 زنقة 

عشد الخ ق الطوريس مدينة 
الجديدة ف س ف س 30000 ف س 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66829
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. NUTERGIA PARA
بشه) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
التجميلية- املنتوج ت  صيدلة-بيع 

التداول.
 32 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
مدينة) الطوريس  الخ ق  عشد  زنقة 
ف س) (30000 ف س) ف س  الجديدة 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
عمراني) الوه ب  عشد  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (500 ( (: صنه جي)

درهم للحصة).
 500 ( السيد امل مو4 تح في ر في):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عمراني) الوه ب  عشد  السيد 

نزهة) اللة  زنقة  عنوانه)ا)) صنه جي 

 30000 اق مة م ركر ت ر م ج ف س)

ف س املغرب.

ر في) تح في  امل مو4  السيد 

حي) (70 الشقة) و  عم رة  عنوانه)ا))

القدس ب رع عالل بن عشد هللا ف س)

30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عمراني) الوه ب  عشد  السيد 

نزهة) اللة  زنقة  عنوانه)ا)) صنه جي 

 30000 اق مة م ركر ت ر م ج ف س)

ف س املغرب

ر في) تح في  امل مو4  السيد 

حي) (70 الشقة) و  عم رة  عنوانه)ا))

القدس ب رع عالل بن عشد هللا ف س)

30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1323.

884I

GLOBE FIDUCIAIRE

BIJOUTERIE AL KANZ
عقد تسيير حر ألص7 تج ري))األشخ ص)

املعنو و4)

عقد تسيير حر ألص7 تج ري

BIJOUTERIE AL KANZ

قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

 CHAABANI رعطى) (2021 ين ير) (20

SALLAM)املسج7 ب لسج7 التج ري)

ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  (322352

لألص7) الحر  التسيير  حق  الشيض ء)

الفداء) ب رع  ب  الك ئن  التج ري 

٫قس ر ة منجرة رقم)59)الدار الشيض ء)

املغرب) الشيض ء) الدار  (20000  -

 WORLD OF JEWELLERY لف ئدة)

ملدة)9)سنة تبتدئ من)20)ين ير)2021 

و تنتهي في)20)ين ير)2030)مق ب7 مشلغ)

بهري قيمته)5.000)درهم.

885I

TAGMATI CONSEILS

AM IMMOPRO SUD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

TAGMATI CONSEILS
 QR ADMINSTRATIF AIT OURIR

 QR ADMINSTRATIF AIT
 OURIR، 40000، MARRAKECH

maroc
AM IMMOPRO SUD بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 
الكر م الخط بي اق مة جواد رقم 12 
الط بق رقم 1 كليز مراكش  مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112657
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AM (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.IMMOPRO SUD
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عشد)
الكر م الخط بي اق مة جواد رقم)12 
مراكش) ( كليز مراكش) (1 الط بق رقم)

40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: مخلص) ام ل  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة ام ل مخلص عنوانه)ا))ح)
م تجزئة رقم)39)ب رع عالل الف �سي)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ام ل مخلص عنوانه)ا))ح)

م تجزئة رقم)39)ب رع عالل الف �سي)

مراكش)40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122039.

888I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 - LE MATIN IMMOBILIER

الصباح العقاري

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20470، CASABLANCA(MAROC

 - LE MATIN IMMOBILIER

الصش ح العق ري بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 96 زنقة 

108 حي موالي عشد هللا عي4 الشق  - 

20470 الدار الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.263415

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2018 دجنبر) (18 في) املؤرخ 

املص دقة على):

ميلود املس ك) )ة)) تفو ت السيد)

500)حصة اجتم عية من رص7)500 

لحسن) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

ز توني بت ر خ)18)دجنبر)2018.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2019)تحت رقم)692482.

889I

محمد الخط بي

شركة التصدير و االستيراد 
األمتعة فؤاد

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

محمد الخط بي
ب رع االندلس عم رة االحش س ، 

32000، الحسيمة املغرب
بركة التصدير و االستيراد األمتعة 
فؤاد بركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي ازكير4 

بني بوعي ش الحسيمة - 32000 
الحسيمة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
3293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

التصدير و االستيراد األمتعة فؤاد.
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األمتعة ني بة عن الغير.
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي ازكير4)
 32000 (- الحسيمة) بوعي ش  بني 

الحسيمة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد فؤاد ربف ر):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد فؤاد ربف ر):)1000)بقيمة)

100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) ربف ر  فؤاد  السيد 
بولي4) (84500 ر01  مل رتينير  اق مة 

فرنس )32000)الحسيمة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ربف ر  فؤاد  السيد 
بولي4) (84500 ر01  مل رتينير  اق مة 

فرنس )32000)الحسيمة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لحسيمة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)270.

890I

موتق

›AGRO RBABY› SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

موتق
الدار الشيض ء عي4 الشق العم ر ة 
السكن اال نيق 405 الض بق االول 
05 ، 20000، لدار الشيض ء املغرب

AGRO(RBABY› SARL(AU› بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بربيد 
جم عة لغنيميي4 دوار املوقة    

20000 بربيد املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
14891

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.’RBABY’ SARL AU
غرض الشركة بإيج ز):)االستغالل)

الفالحي و تربية املوا�سي

املنتوج ت) جميع  براء) و  بيع 
واملواد املتعلقة ب الستغالل الفالحي)

من) األبق ر  انواع  جميع  استيراد 
رج7 تربيته  او إع دة بيعه 

جميع انواع االسمدة) بيع و براء)
واألالت ذات االستغالل الفالحي)

العملي ت) جميع  ع مة  بصفة  و 
امل لية) و  الصن عية  و  التج ر ة 
واملنقولة و العق ر ة املرتشطة بهدف)

الشركة)).
بربيد) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
جم عة لغنيميي4 دوار املوقة))))20000 

بربيد املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حسن  الرب بي  السيد 
ب رع) مبروكة  حي  الشيض ء) لدار 
الشيض ء) الدار  (20000  18 رقم) (29

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  الرب بي  السيد 
 29 حي مبروكة ب رع) الدار الشيض ء)
رقم)18 20000)الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)-.
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SOCIETE LUXID GROUP

LUXID GROUP SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

SOCIETE LUXID GROUP
 Quartier Administratif Nord Av
 Mekka En Face Des Boutiques
 Villa(Sidahmed(Al(Moutawakil
 N 197 Quartier(Administratif
 Nord Av Mekka En Face Des
 Boutiques(Villa(Sidahmed(Al
 Moutawakil(N 197، 70000،

LAAYOUNE maroc
LUXID GROUP SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  االجتم عي الحي 
االداري الشم لي اف مكة ام م 
محالت فيال سيد احمد املتوك7 

رقم 179 العيو4 - 70000 العيو4 
.MAROC

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20495
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (10 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
النق7 للغير

النق7 البري للشض ئع ألي اتج ه في)
املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
23)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)885/2021.
892I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FIDUCIAIRE MAHANI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 ب رع االمير موالي عشد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

FIDUCIAIRE MAHANI بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 ب رع 

االمير موالي عشد هللا - 54000 
خنيفرة املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3153
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2021 م رس) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
»200.000)درهم«)ري من)»100.000 
عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)119.

893I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 ENTREPRISE BELBASBAS

AZIZ

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

رفع ررسم ل الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 ب رع االمير موالي عشد هللا ، 

54000، خنيفرة املغرب

  ENTREPRISE BELBASBAS AZIZ

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 

الفالحي اتج ه املسشح - 54000 

خنيفرة املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3157

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 م رس) (12 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»517.000)درهم«)ري من)»100.000 

عن) درهم«) (617.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)120.
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MAY CONSULTING

ZHS MOTOS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرن ند الفيليت ، 
20300، الدارالشيض ء املغرب
ZHS MOTOS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 
البست 4 2 العم رة 1 املح7 1 سيدي 
البرنو�سي  - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ZHS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MOTOS
اجر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
دراج ت هوائية ب لجملة وقطع غي ر)
ملحق ته ) رو  ب لجملة  ن ر ة  دراج ت 

للدراج ت الهوائية والن ر ة..
اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
البست 4)2)العم رة)1)املح7)1)سيدي)
الشيض ء) الدار  (20000 (- ( البرنو�سي)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيدة ي ميي زهو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
1000)بقيمة) (: السيدة ي ميي زهو)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة ي ميي زهو عنوانه)ا))ب رع)
ابن ت بفي4 اق مة السالم عم رة)526 
الشيض ء) الدار  (20000 اس) (28 رقم)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ي ميي زهو عنوانه)ا))ب رع)
ابن ت بفي4 اق مة السالم عم رة)526 
الشيض ء) الدار  (20000 اس) (28 رقم)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

895I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

CENTRE FOREVER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،
FES MAROC

CENTRE FOREVER بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم  14 

الط بق األر�سي تجزئة فرح حي 
الس نية طر ق سيدي احرازم - 

30000 ف س املغرب.
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CENTRE FOREVER
مكتب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
في) مق ولة  املسوح ت،) و  الدراس ت 
الشن ء،) ربغ ل  و  الع مة  األبغ ل 

مق ولة في الهندسة املدنية..
رقم)) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حي) فرح  تجزئة  األر�سي  الط بق  (14
(- احرازم) سيدي  طر ق  الس نية 

30000)ف س املغرب..
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد محمد الجشوري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محمد الجشوري عنوانه)ا))
رقم))14)تجزئة فرح حي الس نية طر ق)
سيدي احرازم)30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الجشوري عنوانه)ا))
رقم))14)تجزئة فرح حي الس نية طر ق)

سيدي احرازم)30000)ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1337.

896I

STE ZIZ COMPTA

STE FACILY SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE FACILY SERVICES بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
موالي يوسف الربيدية - 52000 

الربيدية املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FACILY SERVICES

غرض الشركة بإيج ز):)التنظيف

غس7

ابغ ل مختلفة.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 52000 (- الربيدية) يوسف  موالي 

الربيدية املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ايمن ب هوش):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ب هوش) جم ل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ب هوش  ايمن  السيد 
حي واد الذهب الربيدية) (647 رقم)

52000)الربيدية املغرب.

عنوانه)ا)) ب هوش  جم ل  السيد 
 40160 مراكش) (244 رقم) (3 ر ح نة)

مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ب هوش  جم ل  السيد 
 40160 مراكش) (244 رقم) (3 ر ح نة)

مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)349.
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FIDUCIAIRE MAHIR

AZZOUZI DISTRIBUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE MAHIR
عم رة العش �سي ب رع عالل بن عشد 
هللا الط بق االول بقة رقم 1 ابن 
رحمد ، 26050، ابن رحمد املغرب
 AZZOUZI DISTRIBUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 50 
بلوك ب م 01 مركز اوالد امراح ابن 
احمد - 26600 ابن احمد املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1035
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AZZOUZI DISTRIBUTION
بإيج ز) الشركة  غرض 
 LES OPÉRATIONS DE  :

  RESTAURATION
COLLECTIVES-TRAITEUR-

 BOUCHER MARCHAND EN
 GROS - MD DE FRUITS ET
 LÉGUMES EN GROS -MD DE
 VOLAILLES POISSONS ET

.ŒUFS EN GROS
 50 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
مركز اوالد امراح ابن) (01 ب م) بلوك 

احمد)-)26600)ابن احمد املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد عزوزي ط رق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الرم ني احمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ط رق  عزوزي  السيد 
عي4) (5 زنقة) (08 رقم) زكراوة  تجزئة 
الشق))20470)الدار الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) احمد  الرم ني  السيد 
الش طيء) رح ل  سيدي  برف  حي 

بربيد)26402)بربيد املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) ط رق  عزوزي  السيد 
عي4) (5 زنقة) (08 رقم) زكراوة  تجزئة 
الشق))20470)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب4 احمد))بت ر خ)23)م رس)

2021)تحت رقم)14.
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BOURA CONSEILS

عسري موند
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
عسري موند بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 2 
الشقة 3 السفلي جراش 8 تجزئة 
رن�سي مكن س - 50050 مكن س 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52715
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)عسري)

موند.

غرض الشركة بإيج ز):)التج رة.
عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تجزئة) (8 السفلي جراش) (3 الشقة) (2
مكن س) (50050 (- مكن س) رن�سي 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: العسري) عثم 4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: العمراني) اسم ء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عثم 4 العسري عنوانه)ا))
مكن س) (50000 ( املنصور) (375 رقم)

املغرب.
السيدة اسم ء)العمراني عنوانه)ا))
الفتح) اق مة  (12 الشقة) ه ء) عم رة 
مكن س) (50000 مكن س) املشي4 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثم 4 العسري عنوانه)ا))
مكن س) (50000 ( املنصور) (375 رقم)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1437.
899I

KBH CONSULTING

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET D'HEMODIALYSE

NARJISS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 ET D'HEMODIALYSE NARJISS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 56  واد 

املهراز زنقة الرب د حي نرجس طر ق 
صفرو ف س - 30000 ف س املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

.D’HEMODIALYSE NARJISS
(: بإيج ز) الشركة  غرض 
 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

. D’HEMODIALYSE
واد) ( (56 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
املهراز زنقة الرب د حي نرجس طر ق)

صفرو ف س)-)30000)ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: سلمى) عمور  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة عمور سلمى عنوانه)ا))16 
 30000 ( ايموزار) الوداية طر ق  حي 

ف س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عمور سلمى عنوانه)ا))16 
 30000 ( ايموزار) الوداية طر ق  حي 

ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1279.
900I
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STE AYAD CONSULTING SARL

BATILUXOR
إعال4 متعدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

BATILUXOR »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: تق طع 

ب رع فتواكي و ابن الخطيب عم رة 

مخت ري الط بق 6 رقم 3 - 60000 

وجدة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.30451

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)20)غشت)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

ابراهيم) للسيد  حصة  (500 تفو ت)

لف ئدة) (500 اص7) من  ( برمض 4)

السيد ميلود برمض 4

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

اسق لة املسير الس بق السيد ابراهيم)

ميلود) السيد  وتعيي4  برمض 4 

برمض 4 مسير وحيد للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

للشركة) الق نوني  الشك7  تحو 7 

من بركة ذات املسؤولية املحدودة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  ( لشركة)

ذات الشر ك الوحيد

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

ذات) ( :بركة) الشك7 الق نوني) م يلي:)

الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

م يلي:)تحديد ررسم ل الشركة وتوزيع)

الحصص

بند رقم)13)و16:)الذي ينص على)

م يلي:)تحديد املسير و صالحي ته

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بتنبر) (20 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2020)تحت رقم)2145.

901I

FIDUCIAIRE MAHIR

STE ASSURANCES CHAFAY
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MAHIR

عم رة العش �سي ب رع عالل بن عشد 

هللا الط بق االول بقة رقم 1 ابن 

رحمد ، 26050، ابن رحمد املغرب

   STE ASSURANCES CHAFAY

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 

االمير موالي عشدهللا الط بق1 بقة 

رقم 2 فوق وك لة مصرف املغرب ابن 

احمد - 26050 ابن احمد املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.539

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)15)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت حصص)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير املسير

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تعدي7 الق نو4 االس �سي للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

ينص) الذي  (:6-7-8-15 رقم) بند 

على م يلي:)راسم ل الشركة و تقسيمه)

-)تغيير املسير

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بب4 احمد))بت ر خ)23)م رس)

2021)تحت رقم)13.

902I

FISCOFISC

شركة ن ب س موطوسيكل
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC

بركة 4 ب س موطوسيك7 بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 

3 و 4 قطعة 254 تجزئة تغ ت ف س 

- 30000 ف س املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.63079

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)09)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

254)تجزئة) 4)قطعة) 3)و) »مح7 رقم)

ف س املغرب«) (30000 (- تغ ت ف س)

إلى)»املح7 الك ئن ب لقطعة رقم)5)س)

تجزئة هشة تغ ت ف س)-)30000)ف س))

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1357.

903I

3CHOCOLATS

LES CROISSANTS FRAIS
عقد تسيير حر ألص7 تج ري))األشخ ص)

املعنو و4)

(3CHOCOLATS (SA.R.L
عقد تسيير حر  ألص7 تج ري   

22- بت ر خ) عرفي  عقد  بموجب 

2020-12،)تم إنش ء)عقد تسيير حر)

ألص7 تج ري)))بي4:

 LES CROISSANT« بركة) (•

املسؤولية) محدودة  بركة  (»FRAIS

ذات))الشر ك الوحيد،

و
ش م) (»3CHOCOLATS بركة) (•

م.و تم االتف ق على م  يلي):
((»3CHOCOLATS«(1)-)تقش7 بركة
ش م م و التي يمثله  السيد محمد)
التعر ف) لشط قة  ح م7  بوركيلت،)
BH32834)،التسيير) ( ( ( الوطنية رقم)
ملخبزة) ( الحر الستخدام رص7 تج ري)
تج ري)) مح7  في  وتعم7  موجودة  (،
يقع في الدار الشيض ء)ب)891)،)ب رع)
يعم7 تحت) (AC  3 م رس الحدو ة) (2
.»LES CROISSANTS FRAIS«(بع ر

-2مدة))العقد:
الحر) التسيير  هذا  منح  يتم 
سنوات) ثالث  ملدة  التج ري  لألص7 
إلى) (01/01/2021 من) سنوات)) (3(

31/12/2023
3)اإليج ر:)

يتم منح هذا التسيير الحر لألص7)
قدره) بهري  إيج ر  مق ب7  التج ري 
ثم نية آالف درهم ب ستثن ء)الضرائب)
)8000.00)درهم)))خالل السنة األولى)
 31-12-2021 إلى) (01-01-2021 من)
 10000.00( درهم) آالف  وعشرة 
درهم))خالل الع مي4 الث ني والث لث)
 (31-12-2023 إلى) (2022-01-01(

تدفع)))في األول من ك7 بهر
-4الشروط واملسؤولية:

لألص7) الحر  املسير  سيستمر 
و قوم بأعم له الشخصية) ( التج ري)
ب ملي ه) املتعلقة  االبتراك ت  لجميع 

والكهرب ء)واله تف و تعهد بدفعه .
مل لك) اإليج ر  بدفع  التعهد 
جميع) ودفع  بهر  ك7  الجدرا4 
الضرائب)،)CNSS(،(AMO)،)والتأمي4))
و حوادث) ب ملح7  املتعلق  الضروري 

الشغ7)).
-5)يحظر على املسير الحر:

-)التن زل عن حقه في هذا اإليج ر)
كلًي  رو جزئًي  رو تأجيره من الش طن ألي)

شخص رو بأي صفة ك نت.
رو) تعهد  ري  رو  رهًن   ر4 يشك7  (-
موضوع) على  نوع  ري  من  ضم 4 

األص7 التج ري الح لي.

904I
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CABINET EL HAMMOUTI

BUREAU SCHOOL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CABINET EL HAMMOUTI
ب رع الخرطوم رقم 51 الن ظور ، 

62000، الن ظور املغرب
BUREAU SCHOOL بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الحسن األول رقم 163  - 62000 
الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
21733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BUREAU SCHOOL
و) بيع  (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 
اللوازم و) توزيع و تركيب و استيراد 

املعدات والتجهيزات املكتبية.
اللوازم) بيع  و  مكتشة  استغالل  (-

الدراسية و الطش عة.
-)التج رة..

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 62000  -   163 رقم) األول  الحسن 

الن ظور املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد محمد العثم ني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد العثم ني))عنوانه)ا))

ب رع الحسن األول رقم)163  62000 

الن ظور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العثم ني)) سكينة  السيدة 

رقم) األول  الحسن  ب رع  عنوانه)ا))

163  62000)الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)16)م رس)

2021)تحت رقم)555.

905I

sofoget

hakimjad negoce

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

hakimjad(negoce بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي  القنيطرة 

ب رع محمد الخ مس  عم رة 474 

إق مة سفي 4 مكتب 7   14000  

القنيطرة  املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

39553

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 فبراير) (10 املؤرخ في)

 hakimjad« من) الشركة  تسمية 

.»JAD FOURNITURE«(إلى(»negoce

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81573.

906I

sofoget

HAKIMJAD NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
HAKIMJAD NEGOCE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 
ب رع محمد الخ مس  عم رة 474 
إق مة سفي 4 مكتب 7   14000 

القنيطرة املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.39553

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):
عشد الحكيم)) ( )ة)) تفو ت السيد)
من) اجتم عية  حصة  (50 رض وي)
)ة))) السيد) ( 100)حصة لف ئدة) رص7)
حميد))غزال بت ر خ)10)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 15 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81573.
907I

JBR CONSEILS

KAWTAR NADA
عقد تسيير حر ألص7 تج ري))األشخ ص)

املعنو و4)
عقد تسيير حر ألص7 تج ري

 KAWTAR NADA
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 KAWTAR رعطى) (2021 ين ير) (13
التج ري) ب لسج7  املسج7  ( (NADA
حق) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة  (.
التسيير الحر لألص7 التج ري الك ئن)
ب تجزئة حمزة ب رع واد نفيس مح7)
مراكش)) (40000 ( 1جليز مراكش) رقم)
ملدة) ( (COVINVEST لف ئدة) ( املغرب)
و) (2021 ين ير) (07 1)سنة تبتدئ من)

2022)مق ب7 مشلغ) 06)ين ير) تنتهي في)

بهري قيمته)10.000)درهم.

908I

fidomek

 SOCIETE NATA SHOW

TRAV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE NATA SHOW TRAV

بركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا4 مقره  االجتم عي رقم 237 

تجزئة النعيم 2 مكن س - 50000 

مكن س .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.51795

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)01)فبراير)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشر ك الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1306.

909I

fidomek

 SOCIETE NATA SHOW

TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
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 SOCIETE NATA SHOW TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 27 
تجزئة النعيم مكن س - 50000 

مكن س املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.51795

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))محمد اسراطي)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
رح ل بو بي بت ر خ)01)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1306.
910I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

ste MADEL INVEST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 TACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

ste MADEL INVEST بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 50 ب رع 
يوسف بن ت بفي4 الط بق االول 

50 ب رع يوسف بن ت بفي4 الط بق 
االول 26000 بربيد املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.6145
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (15 في) املؤرخ 

املص دقة على):
الغني) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (250 الف ر�سي)
)ة)) السيد) ( 500)حصة لف ئدة) رص7)
م رس) (15 بت ر خ) االدري�سي  محمد 

.2021

الغني) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (250 الف ر�سي)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لف ئدة) رص7)

15)م رس) عشد الق در الط لبي بت ر خ)

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)379.

911I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PHARMACIE AIN CHKEF
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

PHARMACIE AIN CHKEF بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 3 

مركز عي4 الشقف ف س - 30000 

ف س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PHARMACIE AIN CHKEF

غرض الشركة بإيج ز):)-)صيدلية.

 3 رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 30000 (- ف س) الشقف  عي4  مركز 

ف س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

1.400.000)درهم،)مقسم ك لت لي:

 14.000 ( (: السيد حسن ع طش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ع طش  حسن  السيد 

 30000 زنقة بهت الدك رات ف س) (6

ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ع طش  حسن  السيد 

 30000 زنقة بهت الدك رات ف س) (6

ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1347/2021.

912I

خبرة))الشرق

AKKAR KHALDI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

خبرة  الشرق

49 ب رع الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض 

املدينة بقة رقم 3 برك 4 49 ب رع 

الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض املدينة 

بقة رقم 3 برك 4، 699، برك 4 

املغرب

AKKAR KHALDI بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تقع في 

تجزئة الليمو4 بقعة رقم   159 - 

63300 برك 4 املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.5203

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 م رس) (18 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

 AKKAR الوحيد) الشر ك  ذات 

 100.000 مشلغ ررسم له ) ( (KHALDI

درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تقع)

 159 ( ( في تجزئة الليمو4 بقعة رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  برك 4  (63300  -

عدم توفر االمك ني ت امل لية الكم ل)

النش ط.

في) تقع  التصفية ب  و حدد مقر 

 -  159 ( ( رقم) بقعة  الليمو4  تجزئة 

63300)برك 4 املغرب.)

و عي4:

خ لدي) ( ربيد) السيد)ة))

الليممو4) تجزئة  في  تقع  وعنوانه)ا))

159 63300)برك 4) بقعة رقم))برك 4)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)164/2021.

913I

خبرة))الشرق

FOOD ANVERS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

خبرة  الشرق

49 ب رع الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض 

املدينة بقة رقم 3 برك 4 49 ب رع 

الشك ي لهشي7 اق مة ر  ض املدينة 

بقة رقم 3 برك 4، 699، برك 4 

املغرب
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FOOD ANVERS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 ك ئن 

برقم 21 تجزئة ر  ض السعدية 

ب رع الحسن االول صندوق بر د 
رقم 222  - 63300 برك 4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

7691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FOOD(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.ANVERS

مطعم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

للواجش ت الخفيفة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)مح7 ك ئن)

برقم)21)تجزئة ر  ض السعدية ب رع)

الحسن االول صندوق بر د رقم)222  

- 63300)برك 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 FOOD ANVERS الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

 1000 (: السنو�سي) الخثير  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الخثير السنو�سي عنوانه)ا))

الس كن بتجزئة بنمسعود السعيدية)

63300)برك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخثير السنو�سي عنوانه)ا))
الس كن بتجزئة بنمسعود السعيدية)

63300)برك 4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)167/2021.
914I

INDUSTRY LIM SERVICES SARL AU

RITAJ MED SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

RITAJ MED SARL AU
الط بق السفلي تجزئة النصر 

املح7 رقم 1 ج15 الواجهة املشنية ، 
28800، املحمدية املغرب

RITAJ MED SARL AU بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 
السفلي تجزئة النصر املح7 رقم 
1 ج15 الواجهة املشنية - 28800 

املحمدية املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
27621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 يونيو) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RITAJ (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.MED SARL AU
بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
ب لجملة والتقسيط املنتج ت الطشية)

والصيدالنية.
الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم) املح7  النصر  تجزئة  السفلي 
 28800 (- املشنية) الواجهة  ج15) (1

املحمدية املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الربطي) السيدة سمية 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

الربطي عنوانه)ا)) السيدة سمية 
حي النصر ب رع الر  ض اق مة كر مة)

رقم5 28800)املحمدية املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الربطي عنوانه)ا)) السيدة سمية 
حي النصر ب رع الر  ض اق مة كر مة)

رقم5 28800)املحمدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)759.

915I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE COUDRE MAC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE COUDRE MAC بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 38 مكتب 
10 الط بق 3 ب رع محمد الخ مس 
املدينة الجديدة - 30000 ف س  

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66843
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCIETE COUDRE MAC

ردوات و) (: غرض الشركة بإيج ز)

االت الخي طة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)38)مكتب)

ب رع محمد الخ مس) (3 الط بق) (10

ف س)) (30000 (- الجديدة) املدينة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة لشنى لخو 7)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: املنحلي) انتص ر  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( لخو 7) لشنى  السيدة 

 30000 ( تجزئة لحش بي الدك رات) (99

ف س املغرب.

السيدة انتص ر املنحلي عنوانه)ا))

 30000 ( تجزئة لحش بي الدك رات) (99

ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( لخو 7) لشنى  السيدة 

 30000 ( تجزئة لحش بي الدك رات) (99

ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1338.

916I

ccis-casablanca

NIYA COFFEE SHOP
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ccis-casablanca

 bd(med(V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية

NIYA COFFEE SHOP بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 34 زنقة 
سشو حي كوتي  - 20100 الشيض ء  

املغرب 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494441
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 NIYA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.COFFEE SHOP
مقهى)) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مطعم))ومخبزة)
ممول حفالت)

تنظيم حفالت).
زنقة) (34 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الشيض ء)) (20100 (- ( كوتي) حي  سشو 

املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 50 ( (: ( السيدة معطى هللا حن 4)

حصة بقيمة)5.000)درهم للحصة).
السيدة طهيري بمى)):))50)حصة)

بقيمة)5.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
حن 4)) هللا  معطى  السيدة 
 2 ط بق) انف   ب رع  (203 عنوانه)ا))
اق مة زهرة رقم)02  20100)الشيض ء))

املغرب).
عنوانه)ا)) ( طهيري بمى) السيدة 
390ر  ض انف  ب رع بوركو4 عم رة)
ف رقم)22  20100)الشيض ء))املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حن 4)) هللا  معطى  السيدة 
 2 ط بق) انف   ب رع  (203 عنوانه)ا))
اق مة زهرة رقم)02  20100)الشيض ء))

املغرب)

عنوانه)ا)) ( طهيري بمى) السيدة 
390ر  ض انف  ب رع بوركو4 عم رة)
ف رقم)22  20100)الشيض ء))املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.
917I

JR CONSULTANTS SNC

MBS MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue(El(Khatib(Laraki - Ex ,19
 Mont(Pilat 19, Rue(El(Khatib

 Laraki - Ex(Mont(Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

MBS MAROC بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 9/7 ب رع 
رح ل املسكيني  - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.31161

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)21)فبراير)2012)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»7/9)ب رع رح ل املسكيني))-)20000 
الدار الشيض ء)املغرب«)إلى)»قطعة)59 
(- الصن عية) املنطقة  س بينو  تجزئة 

27223)النواصر))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 05 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2014)تحت رقم)540925.
918I

ANEXIS CONSEIL

 BEST ACCOUNTING AND
ASSISTANCE

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح7 بركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري بوجمعة الط بق 
االول الشقة 6 الدار الشيض ء، 

Casablanca ،20110 املغرب

 BEST ACCOUNTING AND

ASSISTANCE  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 12, زنقة 

صبري بوجمعة الط بق األول بقة 

رقم 6 - 20110 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.359451

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

 2021 فبراير) (22 في) املؤرخ 

مسؤولية)) ذات  بركة  ح7  تقرر 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

 BEST ACCOUNTING AND

ررسم له ) مشلغ  ( ( (ASSISTANCE

مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000

زنقة صبري بوجمعة) (,12 اإلجتم عي)

 20110  -  6 الط بق األول بقة رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  الشيض ء) الدار 

التوقف الت م عن النش ط

و حدد مقر التصفية ب)12,)زنقة)

بقة) األول  الط بق  بوجمعة  صبري 

رقم)6 - 20110)الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) تمري  ( ( ( سلوى) السيد)ة))

 4 م رس ط) (2 ب رع) (140 عنوانه)ا))

ش)19)حي الستشفي ت)20502)الدار)

الشيض ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768557.

919I

JR CONSULTANTS SNC

MBS MARCOC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

JR CONSULTANTS SNC

 Rue(El(Khatib(Laraki - Ex ,19

 Mont(Pilat 19, Rue(El(Khatib

 Laraki - Ex(Mont(Pilat، 20100،

CASABLANCA MAROC

MBS MARCOC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قطعة 59 

تجزئة س بينو املنطقة الصن عية، 

النواصر - 27223 النواصر املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.31161

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2014 فبراير) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

من) ري  درهم«) (1.800.000«

»1.200.000)درهم«)إلى)»3.000.000 

درهم«)عن طر ق):))إدم ج احتي طي رو)

ررب ح رو عالوات إصدار في ررس امل ل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ربر 7)2014)تحت رقم)545895.

920I

ANEXIS CONSEIL

BN CONSULTING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الط بق 

االول الشقة 6 الدار الشيض ء، 

Casablanca ،20110 املغرب

BN CONSULTING بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 63 ب رع 

العنق - 20370 الدار الشيض ء 

املغرب.
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ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.216689

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر ح7) 16)فبراير) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  BN CONSULTING(الشر ك الوحيد

مشلغ ررسم له )50.000)درهم وعنوا4)

(- ب رع العنق) (63 مقره  اإلجتم عي)

الدار الشيض ء)املغرب نتيجة) (20370

ل):)التوقف الت م عن النش ط

63)ب رع) وحدد مقر التصفية ب)

الشيض ء) الدار  (20370 (- العنق)

املغرب.)

و عي4:

و) بربيد  ( ( نورالدين) السيد)ة))

 20370 احفير) زنقة  (23 عنوانه)ا))

)ة)) كمصفي) املغرب  الشيض ء) الدار 

للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769501.

921I

CABINET EL HAMMOUTI

G4SHOP

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

CABINET EL HAMMOUTI

ب رع الخرطوم رقم 51 الن ظور ، 

62000، الن ظور املغرب

G4SHOP بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي اغم ر   

بني رنص ر - 62000 الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (04

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.G4SHOP

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيج ز)

الغذائية.

استغالل مقهى ومطعم.

غس7 و صي نة السي رات.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

62000)الن ظور) (- اغم ر   بني رنص ر)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد محمد ازداحمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد ازداحمد عنوانه)ا))

 62000 العربي بني انص ر) حي اوالد 

الن ظور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ازداحمد عنوانه)ا))

 62000 العربي بني انص ر) حي اوالد 

الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)23)فبراير)

2021)تحت رقم)414.

922I

BUREAU ESSOUFYANI

TRAVAUX DROSAHARA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

TRAVAUX DROSAHARA  بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي مسيرة 
2 ب رع عشد الرحيم بوعشيد رقم 05 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. TRAVAUX DROSAHARA
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
عق ري)-)بيع وبراء)وبن ء)جميع رنواع)
(- التقليدية) الصن عة  (– العق رات)

خدم ت رخرى....
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي مسيرة)
2)ب رع عشد الرحيم بوعشيد رقم)05 

الداخلة)-)73000)الداخلة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد املصطفى درو�سي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

درو�سي) املصطفى  السيد 

عنوانه)ا))زنقة)1)رقم)238)حي الفتح))

54000)خنيفرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

درو�سي) املصطفى  السيد 

عنوانه)ا))زنقة)1)رقم)238)حي الفتح))

54000)خنيفرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)454.

923I

FLASH ECONOMIE

L'ATELIER 360

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

L'ATELIER 360

بركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ررسم له :100.000,00 درهم

مقره  اإلجتم عي:3 زنقة عدي 

الحركي الدار الشيض ء

رقم التقييد في السج7 التج ري 

202979:

ح7 بركة

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

و) (2021 فبراير) (17 بت ر خ) املؤرخ 

 25 بت ر خ) املسج7 في الدار الشيض ء)

فبراير)2021)قرر مسير الشركة م  يلي

الح7 املشكر للشركة و تصفيته -

تعيي4) (MERGUI RAPHAEL

السيد-)

)كمصفي للشركة

حدد مقر التصفية ب3)زنقة عدي)

الحركي الدار الشيض ء-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770329

924I
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FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE OURIKA

HAOUZ

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 PHARMACIE OURIKA« بـــــــــركة

»HAOUZ

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد

املقر االجتم عي : الحي التج ري مركز 

اثني4 رور ك  الحوز مراكش

املؤرخ) عرفي  لعقد  طشق  

تم) بمراكش،) ( في02/01/2021)

وضع الق نو4 الداخلي للشركة ذات)

الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

بركة) (: التسميـــــــــــة) (-

 PHARMACIE OURIKA HAOUZ«

«

الحي التج ري) ( ( ( (: مقر الشركـــــة) (-

مركز اثني4 رور ك  الحوز مراكش

-)غرض الشركة):))))صيدلية للشيع)

ب لتقسيط

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املــــــــــــدة) (-

ت ر خ تأسيسه .

الشركة) م ل  ررس  (: ررسم لــــــه ) (-

حدد في

فئة) من  حصة  (2600000.00  

100درهم

)ممنوحة كم  يلي):)-)السيد بلك م7)

عشد الفت ح)

26000)حصة

السيد بلك م7 عشد) (: التسييــــــــر) (-

الفت ح مسير وحيد ملدة غير محدودة.

رجري) ( ( ( ( (: الق نوني) اإليداع  (-

بت ر خ) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة 

18/02/2021)تحت رقم)120788   

925I

FLASH ECONOMIE

PHARMACIE AMADDAH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 PHARMACIE« بـــــــــركة
»AMADDAH

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد

املقر االجتم عي : رقم 364 حي از كي 
مراكش

املؤرخ) عرفي  لعقد  طشق  
تم) بمراكش،) ( في02/01/2021)
وضع الق نو4 الداخلي للشركة ذات)
الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
(« بركة) ( ( ( (: التسميـــــــــــة) (-

«(PHARMACIE AMADDAH
حي) (364 رقم) ( ( ( (: مقر الشركـــــة) (-

از كي مراكش
-)غرض الشركة):))))صيدلية للشيع)

ب لتقسيط
من) ابتداءا  سنة  (99 (: املــــــــــــدة) (-

ت ر خ تأسيسه .
-)ررسم لــــــه ):)))))))ررس م ل الشركة)

حدد في)
فئة) من  حصة  (1500000.00

100درهم
ممنوحة كم  يلي):)-)السيدة امداح)

سمية)15000)حصة
السيدة امداح) ( ( ( ( ( ( (: التسييــــــــر) (-
غير) ملدة  وحيدة  مسيرة  سمية 

محدودة.
رجري) ( ( ( ( (: الق نوني) اإليداع  (-
بت ر خ) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة 

18/02/2021)تحت رقم)120786   
926I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE EL OUED
MARRAKECH

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 PHARMACIE EL OUED« بـــــــــركة
»MARRAKECH

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد

املقر االجتم عي : رقم 93 مكرر ب رع 

الـواد سيدي يوسف بن علي مراكش

املؤرخ) عرفي  لعقد  طشق  

تم) بمراكش،) ( في02/01/2021)

وضع الق نو4 الداخلي للشركة ذات)

الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

(« بركة) (: التسميـــــــــــة) (-

 PHARMACIE EL OUED

»MARRAKECH
93)مكرر) رقم) ( ( ( (: مقر الشركـــــة) (-

علي) بن  يوسف  الـواد سيدي  ب رع 

مراكش

-)غرض الشركة):))))صيدلية للشيع)

ب لتقسيط

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املــــــــــــدة) (-

ت ر خ تأسيسه .
-)ررسم لــــــه ):)))))))ررس م ل الشركة)

حدد في)

فئة) من  حصة  (1200000.00

100)درهم

)ممنوحة كم  يلي):)-)السيدة األزمي)

اإلدري�سي عز زة)12000)حصة

األزمي) السيدة  (: التسييــــــــر) (-

ملدة) وحيدة  مسيرة  عز زة  اإلدري�سي 

غير محدودة.
رجري) ( ( ( ( (: الق نوني) اإليداع  (-

بت ر خ) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة 

22/02/21)تحت رقم)120883   

927I

FLASH ECONOMIE

PHARMACIE AL HILAL TAZI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 PHARMACIE AL« بـــــــــركة)

»HILAL TAZI

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

ذات الشر ك الوحيد

 2 ازكي) عملية  (: االجتم عي) املقر 

جم عي رقم ج)1)مراكش

املؤرخ) عرفي  لعقد  طشق  
تم) بمراكش،) ( في02/01/2021)
وضع الق نو4 الداخلي للشركة ذات)
الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
(« بركة) ( ( ( (: التسميـــــــــــة) (-

«(PHARMACIE AL HILAL TAZI
 2 عملية ازكي) ( ( ( (: مقر الشركـــــة) (-

جم عي رقم ج)1)مراكش
-)غرض الشركة):))))صيدلية للشيع)

ب لتقسيط
من) ابتداءا  سنة  (99 (: املــــــــــــدة) (-

ت ر خ تأسيسه .
-)ررسم لــــــه ):)))))))ررس م ل الشركة)

حدد في)
فئة) من  حصة  (1700000.00

100درهم
)ممنوحة كم  يلي):)-)السيد الت زي)

محمد)17000)حصة
-)التسييــــــــر):)السيد الت زي محمد)

مسير وحيد ملدة غير محدودة.
رجري) ( ( ( ( (: الق نوني) اإليداع  (-
بت ر خ) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة 

22/02/2021)تحت رقم)120901   
928I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE AL MANAL
BOUAKAZ

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 PHARMACIE AL« بـــــــــركة
»MANAL BOUAKAZ

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد

املقر االجتم عي : تجزئة بوعك ز رقم 
877 مراكش

املؤرخ) عرفي  لعقد  طشق  
تم) بمراكش،) ( في02/01/2021)
وضع الق نو4 الداخلي للشركة ذات)
الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
(« بركة) ( ( ( (: التسميـــــــــــة) (-
 PHARMACIE AL MANAL

«(BOUAKAZ
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-)مقر الشركـــــة):)تجزئة بوعك ز رقم)

877))مراكش

-)غرض الشركة):))))صيدلية للشيع)

ب لتقسيط

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املــــــــــــدة) (-

ت ر خ تأسيسه .
-)ررسم لــــــه ):)))))))ررس م ل الشركة)

حدد في)

فئة) من  حصة  (1400000.00

100درهم

السيد لحلو) (- (: ممنوحة كم  يلي)

ميمي بدر)14000)حصة

-)التسييــــــــر):)السيد لحلو ميمي بدر)

مسير وحيد ملدة غير محدودة.
رجري) ( ( ( ( (: الق نوني) اإليداع  (-

بت ر خ) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة 

25/02/2021)تحت رقم)120988   
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alo consult

STE TIRFI MINE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

alo consult

الحي املحمدي ب رع ربو فراس 

الحمداني قرب مفوضية الشرطة 

روالد ت يمة، 83350، روالد ت يمة 

املغرب

STE TIRFI MINE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

الكر�سي ب رع األهرام 83350 روالد 

ت يمة املغرب - 83350 روالد ت يمة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

7333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TIRFI MINE

غرض الشركة بإيج ز):)استخراج)

واستغالل املواد املعدنية و االستراد و)

التصدير.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

روالد) (83350 الكر�سي ب رع األهرام)

ت يمة) روالد  (83350 (- املغرب) ت يمة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (333 ( (: السيد ربيع زور ة)

بقيمة)33.333)درهم للحصة).

السيد محمد قشوش):))333)حصة)

بقيمة)33.333)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد محمد ريت بواب 4)

حصة بقيمة)33.333)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) زور ة  ربيع  السيد 

بلوك ربتيح تمديد الداخلة)) (72 رقم)

80060)رك دير املغرب.

عنوانه)ا)) قشوش  محمد  السيد 

رقم)96)ب رع الش و ة)86350)انزك 4)

املغرب.

بواب 4) ريت  محمد  السيد 

عنوانه)ا))زنقة سيدي بالل ت زن خت)

45000)ورزازات املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زور ة  ربيع  السيد 

بلوك ربتيح تمديد الداخلة) (72 رقم)

80060)رك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت رودانت))بت ر خ)05)ين ير)

2021)تحت رقم)29.
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ANEXIS CONSEIL

 RKM SURVEY &
CONSULTING

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

ح7 بركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري بوجمعة الط بق 
االول الشقة 6 الدار الشيض ء، 
Casablanca ،20110 املغرب

 RKM(SURVEY & CONSULTING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 101 ب رع 
محمد سميحة  - 20110 الدار 

الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.195129

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر ح7) 17)فبراير) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
 RKM SURVEY الوحيد) الشر ك 
ررسم له ) مشلغ  ( (&( CONSULTING
مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000
اإلجتم عي)101)ب رع محمد سميحة))
- 20110)الدار الشيض ء)املغرب نتيجة)

ل):)التوقف الت م عن النش ط
 101 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
ب رع محمد سميحة))-)20110)الدار)

الشيض ء)املغرب.)
و عي4:

كر م) ر في  ( ( محمد) ( السيد)ة))
س حة) زنقة  (07 رقم) عنوانه)ا)) و 
حي) (29 الشقة) (03 الط بق) ب ستور 
الشيض ء) الدار  (20503 املستشفي ت)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768559.
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ANEXIS CONSEIL

IPSE CONSULTANTS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الط بق 

االول الشقة 6 الدار الشيض ء، 

Casablanca ،20110 املغرب

IPSE CONSULTANTS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 17 زنقة 

ربوعش س الجراوي رقم 5 - 20450 

الدار الشيض ء املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.405489

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر ح7) (2021 ين ير) (19 املؤرخ في)

محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 

 IPSE الوحيد) الشر ك  ذات 

ررسم له ) مشلغ  ( (CONSULTANTS

مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000
اإلجتم عي)17)زنقة ربوعش س الجراوي)
رقم)5 - 20450)الدار الشيض ء)املغرب)

نتيجة ل):)التوقف الت م عن النش ط.
زنقة) (17 و حدد مقر التصفية ب)

 20450  -  5 ربوعش س الجراوي رقم)

الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

 DANIEL PIERRE السيد)ة))

RAYMOND  PEYRON)و عنوانه)ا))

 FRANCE 33120 FRANCE

FRANCE)كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)764782.

932I



7443 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيو4 الس قية)

الحمراء

ELAAJALI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 
العيو4 الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيو4 املغرب

ELAAJALI بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي القدس 
تجزئة الوف ق بلوك ج رقم 905 
العيو4 - 70000 العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ELAAJALI
الشن ء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الع م.
الصن عية وبن ء)السلطة وبر تيش)

تيليكوم)/)وس ئ7 اال تص ل.
الصرف) مرافق  وصي نة  إدارة 

الصحي.
مشنى).

رعم ل صي نة املش ني.
تراس و الطرق املختلفة والششكة.)

السش كة املي ه.
رعم ل اإلصالح.

ك7 رعم ل الرسم.
إدارة املمتلك ت-)ال يمكن ر4 يكو4)

هن ك
تنظيف التركيب من ري نوع.

براء)وبيع معدات ومواد الشن ء.

والصحة،) واألجهزة،) املخدرات 
واألدوات،)واملنتج املعدنية،)والصلب)

الكيمي ئية الخ صة.
ك ئن،) ري  وتوزيع  تسو ق 
آالت،) سلع،) م دة،) م دة،) منتج،)
ع م) بشك7  الصن عة  اكسسوارات،)

وصن عة الشن ء)بشك7 خ ص.
املعدات الهيدروليكية والكهرب ئية)

وامليك نيكية.
بشك7) التداول  الع مة،) التج رة 

ع م.
االستيراد والتصدير.

حراسة،)واألمن والتنظيف.
وبيع) وبيعه ،) النش ت ت  زراعة 
والصحة النش تية) منتج ت النظ فة،)

واملنتج ت الشيطر ة.
جميع) من  للشض ئع  البري  النق7 

رنواع الشض ئع.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ج) بلوك  الوف ق  تجزئة  القدس 
العيو4) (70000 (- العيو4) (905 رقم)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
بخط ر) الرزاق  عشد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بخط ر) الرزاق  عشد  السيد 
حي القدس تجزئة الوف ق) عنوانه)ا))
 70000 العيو4) (905 رقم) ج  بلوك 

العيو4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بخط ر) الرزاق  عشد  السيد 
حي القدس تجزئة الوف ق) عنوانه)ا))
 70000 العيو4) (905 رقم) ج  بلوك 

العيو4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
23)فبراير) )بت ر خ) االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)590/21.
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Medall Project

 EXCELLENT RESULT
SERVICES

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

Medall Project
 AGADIR(AGADIR، 80000،
 AGADIR - IDA(OU(TANANE

املغرب
 EXCELLENT RESULT SERVICES

بركة ذات املسؤولية املحدودة
 N 28 RUE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 1007 TARRAST(INEZGANE ,
 Inezgane - 86350 INZEGANE

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1671
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2018 ين ير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.EXCELLENT RESULT SERVICES
 SYNDIC (: غرض الشركة بإيج ز)

D’IMMEUBLES
 TENANT UN BUREAU
 POUR LE RECOUVREMENT DE

CREANCES
.GESTION DU SYNDIC.

 N 28 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 RUE 1007 TARRAST INEZGANE
 , Inezgane - 86350 INZEGANE

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 ALI AROUSSI :  200 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 AFAF TADLAOUI :  800(السيدة

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) (ALI AROUSSI السيد)

 Ress saada Imm 1 Appt Hay

 Mohammadi( agadir( ( 80000

اك دير املغرب.

 AFAF TADLAOUI السيدة)

 Av Messaoud El عنوانه)ا))

 Wafkaoui 8 Appt  02 cite salam

agadir 80000 AGADIR))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) (ALI AROUSSI السيد)

 Ress saada Imm 1 Appt Hay

 Mohammadi( agadir( ( 80000

AGADIR))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (12 بت ر خ) ( ب نزك 4) االبتدائية 

2018)تحت رقم)79.

934I

TOTAL DE TRANSMISSION

TOTAL DE TRANSMISSION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

TOTAL DE TRANSMISSION

مركز الر  ض 61 ب ارع اللة 

الي قوت و مصطفى املع ني الط بق 

2 الرقم 69 ، 20000، الدارالشيض ء 

املغرب

 TOTAL DE TRANSMISSION

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركز 

الر  ض 61 ب رع لال ي قوت 

ومصطفى املع ني  الط بق الث ني رقم 

69 - 20000 الدارالشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.456421

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (18 في) املؤرخ 

املص دقة على):



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7444

رمش) ط مو  )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
 18 بت ر خ) عاللي  ( ابراهيم) محمد 

فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)7133.
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FIDU.PRO CONSULTING

ISMAD CAPITAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ب رع امي7 زوال و زنقة غيث7 
الط بق11 رقم 29  الدار الشيض ء ، 

0، الدار الشيض ء املغرب
ISMAD CAPITAL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 40 زنقة 
ب و ة فض ء رقم 2 الدارالشيض ء - 

0000 الدارالشيض ء املغرب .
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.322475

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (25 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))محمد))اسم علي)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (500
500)حصة لف ئدة))السيد))ة)))س رة)

استيتو))بت ر خ)26)فبراير)2021.
املداني) ( ( )ة))رحمد) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (400
400)حصة لف ئدة))السيد))ة)))س رة)

استيتو))بت ر خ)26)فبراير)2021.
سمير) ( فوز ة) )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (100
100)حصة لف ئدة))السيد))ة)))س رة)

استيتو))بت ر خ)26)فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770192.
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ANEXIS CONSEIL

GENERAL TRADE EXPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الط بق 

االول الشقة 6 الدار الشيض ء، 

Casablanca ،20110 املغرب

 GENERAL TRADE EXPORT

بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

 theatre وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 centre(immeuble(du(parc.22 rue

du(parc - 20110 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.341547

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2019 م ي) (29 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

)مشلغ) (GENERAL TRADE EXPORT
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )

 theatre( centre اإلجتم عي) مقره  

 immeuble du parc.22 rue du

parc - 20110)الدار الشيض ء)املغرب)

نتيجة ل):)التوقف الت م عن النش ط
و حدد مقر التصفية ب)12,)زنقة)

بقة) األول  الط بق  بوجمعة  صبري 
رقم)6 - 20110)الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) حيضر  ( ( زكر  ء) السيد)ة))
رقم) (8 التس ه7 زنقة) حي  عنوانه)ا))

الشيض ء) الدار  (20500 بوركو4) (7

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

يونيو)2019)تحت رقم)706843.

937I

FIDU.PRO CONSULTING

ISMAD-CAPITAL SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ب رع امي7 زوال و زنقة غيث7 
الط بق11 رقم 29  الدار الشيض ء ، 

0، الدار الشيض ء املغرب
ISMAD-CAPITAL SARL  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 40 

زنقة ب و ة فض ء رقم 2  - 0000 
الدارالشيض ء املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.322475
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 فبراير) (26 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

استيتو))س رة كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770192.
938I

FIDU.PRO CONSULTING

ISMAD-CAPITAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ب رع امي7 زوال و زنقة غيث7 
الط بق11 رقم 29  الدار الشيض ء ، 

0، الدار الشيض ء املغرب
ISMAD-CAPITAL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا4 مقره  االجتم عي 40 زنقة 
ب و ة فض ء رقم 2 الدارالشيض ء - 
0000 40 زنقة ب و ة فض ء رقم 2 

الدارالشيض ء .
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.322475

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)26)فبراير)2021)تم تحو 7)
الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشر ك الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770192.

939I

ANEXIS CONSEIL

PROEVENT4YOU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الط بق 

االول الشقة 6 الدار الشيض ء، 

Casablanca ،20110 املغرب

PROEVENT4YOU بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 12, زنقة 

صبري بوجمعة الط بق األول بقة 

رقم 6 - 20110 الدار الشيض ء 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.265629

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 18)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

مشلغ ررسم له ) ( (PROEVENT4YOU

مقره ) وعنوا4  درهم  (60.000

زنقة صبري بوجمعة) (,12 اإلجتم عي)

 20110  -  6 الط بق األول بقة رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  الشيض ء) الدار 

التوقف الت م عن النش ط

و حدد مقر التصفية ب)12,)زنقة)

بقة) األول  الط بق  بوجمعة  صبري 

رقم)6 - 20110)الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

السيد)ة))خ لد))حجيج))و عنوانه)ا)))

اق مة بيم ء)س ط بق)7)بقة)2)زنقة)

رابعة العدو ة الجيروند)20500)الدار)

الشيض ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة
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وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768556.
940I

cabinet jdaini

HZA Groupe
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
HZA Groupe بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة وه ب 
رقم 28 تجزئة مربوحة حي دخلة  

الرسم العق ري 40/11599 برك 4 - 
63300 برك 4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
7683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 HZA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.Groupe
*نزل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
يشغ7 من ثالثة إلى عشرة رشخ ص.

زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حي) مربوحة  تجزئة  (28 رقم) وه ب 
 11599/40 العق ري) الرسم  ( دخلة)

برك 4)-)63300)برك 4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (70 ( (: زاكي) حمزة  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

15)حصة) ( (: السيدة ف تحة افود)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (15 ( (: السيد يوسف زاكي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

نزل) السيد حمزة زاكي عنوانه)ا))

زاكي طر ق وجدة برك 4)63300)برك 4)

املغرب.

عنوانه)ا)) افود  ف تحة  السيدة 

 63300 نزل زاكي طر ق وجدة برك 4)

برك 4 املغرب.

السيد يوسف زاكي عنوانه)ا))نزل)

زاكي طر ق وجدة برك 4)63300)برك 4)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نزل) السيد حمزة زاكي عنوانه)ا))

زاكي طر ق وجدة برك 4)63300)برك 4)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)161/2021.

941I

cabinet jdaini

FAVORABLE AUTO CAR

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

FAVORABLE AUTO CAR بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 

الت ني تجزئة هوار قطعة رقم 503 

زكزل الرسم العق ري 16621/40 

برك 4 - 63300 برك 4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
7687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FAVORABLE AUTO CAR
*كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات بدو4 س ئق).
الط بق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 503 رقم) قطعة  هوار  تجزئة  الت ني 
 40/16621 العق ري) الرسم  زكزل 

برك 4)-)63300)برك 4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: ( السيد املعتصم مزوري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد يش وي زكر  ء):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد املعتصم مزوري))عنوانه)ا))
ر  ض) الحسن  موالي  االمير  ب رع 
وجدة) (397 رقم) (1 الشطر) اسلي 

60000)برك 4 املغرب.
عنوانه)ا)) زكر  ء) يش وي  السيد 
انص ر) بني  الجديدة  الث نو ة  حي 

63300)برك 4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املعتصم مزوري))عنوانه)ا)))
رقم) (1 الحسن ر  ض اسلي الشطر)

397)وجدة)60000)برك 4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)165/2021.

942I

FUTURE CONSEIL

AHSAN DECOR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن ت بفي4 الط بق 

األول ، 26100، بربيد املغرب

AHSAN DECOR بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10زنقة 

الحر ة  الط بق 3 بقة 5 الدار 

الشيض ء - 20120 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AHSAN DECOR

:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

االبغ ل الع مة و الشن ء.
10زنقة) (: املقر االجتم عي) عنوا4 

الدار) (5 بقة) (3 الط بق) ( الحر ة)

الشيض ء) الدار  (20120 (- الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( السيد الحسن املسيح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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السيد الحسن املسيح))عنوانه)ا))
 1 رقم) (5 زنقة) الفض7  تجزئة 
  20660 الدارالشيض ء) ربيد  موالي 

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن املسيح))عنوانه)ا))
 1 رقم) (5 زنقة) الفض7  تجزئة 
  20660 الدارالشيض ء) ربيد  موالي 

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771680.

943I

ALISSONE CONSULTING

RENABAT MAROC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle(BD(Omar(Riffi  Et(La
 Liberte(CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
RENABAT MAROC  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10، ب رع 
الحر ة الط بق 3 بقة 5  - 20120 

الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
 491339

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (20
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. RENABAT MAROC

غرض الشركة بإيج ز):)
-)جميع عملي ت اإلنع ش العق ري)
النصوص) إط ر  في  تدخ7  التي 

والقواني4)
-)براء،)بيع وبن ء)جميع العق رات)
الص لحة لالستخدام السكني رو املنهي)

رو التج ري.
رو) الشن ء) برامج  جميع  إنج ز  (-

التقسيم.
-)املش ركة في الشن ء)رو التقسيم.

جميع) إنش ء) في  املش ركة  (-
جميع) اتخ ذ  رو  العق ر ة  الشرك ت 

املش رك ت في برك ت من هذا النوع.
-)استيراد وتصدير ري منتج يتعلق)

ب لعق رات واإلكسسوارات
-)جميع رعم ل الشن ء
-)اإلنع ش العق ري

-)جميع الخدم ت املتعلقة بأعم ل)
الشن ء

تج ر ة) عملي ت  ري  ع م  وبشك7 
تكو4) قد  والتي  صن عية،) رو  م لية 
مش برة) غير  رو  مش برة  صلة  ذات 
ب مل دة املذكورة رعاله رو بأي موضوع)
من املرجح ر4) مم ث7 رو ذات صلة،)

تفض7 تطو ره  رو تمديده 
عنوا4 املقر االجتم عي):)10،)ب رع)
 20120  -   5 3)بقة) الحر ة الط بق)

الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد هش م علمي فاللي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
فاللي)) علمي  هش م  السيد 
 RUE NIL RESIDENCE ,19((عنوانه)ا
 GALISSIA, CASABLANCA 20330

الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فاللي)) علمي  هش م  السيد 
 RUE NIL RESIDENCE ,19((عنوانه)ا
 GALISSIA, CASABLANCA 20330

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

944I

AB RED1 COMPTA

CLASS-PARC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

AB(RED1 COMPTA

 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

CLASS-PARC   بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس امليموزا 1 رقم 32 

طنجة  90000 طنجة املغرب .

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.67223

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 ين ير) (22 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العدالوي))اله بمية))كمسير وحيد

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2462.

945I

LA CENTRALE IT

LA CENTRALE IT
إعال4 متعدد القرارات

LA CENTRALE IT

103 ب رع يعقوب املنصور الط بق 

1 ، 20380، الدار الشيض ء املغرب

LA CENTRALE IT »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 51 تجزئة 

سلوا4 الط بق 4 رقم 24 الولفة 

الحي الحسني - - الدار الشيض ء 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.315031

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)01)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تحو 7 املقر اإل جتم عي للشركة من)

ب رع يعقوب املنصور الط بق) (103

تجزئة) (51 إلى) الشيض ء) الدار  ( (1

سلوا4 الط بق)4)رقم)24)الولفة الحي)

الحسني من نفس املدينة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

إع دة صي غة النض م األس �سي

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تجزئة) (51 (: مقر الشركة اإلجتم عي)

سلوا4 الط بق)4)رقم)24)الولفة الحي)

الحسني الدار الشيض ء

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771423.

946I

دار االستثم ر

)ELKAD( القاض
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

دار االستثم ر

ب رع موالي سليم 4 عم رة امل مو4 

16 مكتب 2 املدينة العلي  ، 14000، 

القنيطرة املغرب

الق ض )ELKAD) بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الشقة 

23 الط بق4 إق مة د )ر ز دنس دي 

ج رد4) زاو ة ب رع زمزم وب رع 

إببيلية ميموزا القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
59757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)الق ض)

.(ELKAD(
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املستخدمي4 واألشخ ص.
الشقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
)ر ز دنس دي) إق مة د) الط بق4) (23
وب رع) زمزم  ب رع  زاو ة  ج رد4))
 14000 (- إببيلية ميموزا القنيطرة)

القنيطرة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
مصطفى) القدميري  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
مصطفى) القدميري  السيد 
عنوانه)ا))حي الفتح رقم)285)سيدي))
يحيى) ( سيدي) (14250 ( يحيى الغرب)

الغرب املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) القدميري  السيد 
عنوانه)ا))حي الفتح رقم)285)سيدي))
يحيى) ( سيدي) (14250 ( يحيى الغرب)

الغرب املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)59757.

947I

HK CONSULTING

R.M.H EL YAQIN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

R.M.H EL YAQIN بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 
الزرقطوني الط بق 2 بقة 6 الدار 

الشيض ء 20030 الدار الشيض ء 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (24
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 R.M.H(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.EL YAQIN
تهيئة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
الشن ء،) رعم ل  املش ني،) وصي نة 
الكهرب ء،) و  النج رة  الترصيص،)
رو) الفنية  املع مالت  جميع  وعموم  
رو) امل لية  رو  الصن عية  رو  التج ر ة 
املنقولة رو العق ر ة املرتشطة بشك7)
مش بر رو غير مش بر بهدف الشركة رو)

التي تس هم في توسيعه  رو تطو ره .
46)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
الدار) (6 بقة) (2 الزرقطوني الط بق)
الشيض ء) الدار  (20030 الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد الطو 7 محسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الطو 7 محسن عنوانه)ا))

م) (2 إق مة دي ليالس جن 4 الرحمة)

دار بوعزة) (2 الرحمة) (6 عم رة) (1 س)

الشيض ء) الدار  (20520 النواصر)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطو 7 محسن عنوانه)ا))

م) (2 إق مة دي ليالس جن 4 الرحمة)

دار بوعزة) (2 الرحمة) (6 عم رة) (1 س)

الشيض ء) الدار  (20520 النواصر)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771596.

948I

HK CONSULTING

صيدلية الجوار ش م م ش و

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

صيدلية الجوار ش م م ش و بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

إنتص ر بطر 12 جم عة سيدي 

حج ج روالد حص ر مديونة  - 29490 

الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

صيدلية الجوار ش م م ش و.

غرض الشركة بإيج ز):)صيدلية.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سيدي) جم عة  (12 بطر) إنتص ر 

حج ج روالد حص ر مديونة))-)29490 

الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (1.000 ( (: السيد لحلو طه)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ك زا) عنوانه)ا)) طه  لحلو  السيد 

كر ن ت و4))الو)11)عم رة)05)بقة)05 

 27182 بوسكورة) الخضراء) املدينة 

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ك زا) عنوانه)ا)) طه  لحلو  السيد 

كر ن ت و4))الو)11)عم رة)05)بقة)05 

 27182 بوسكورة) الخضراء) املدينة 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771597.

949I
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fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

SOCIETE GEOMATIC SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca maroc

  SOCIETE GEOMATIC SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 

فرانش كومت ، حي غوتيي - 20060  

الدار الشيض ء   املغرب .

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.80115

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 فبراير) (22 املؤرخ في)

السيد)ة))) للشركة  جديد  مسير 

مس رع))حسن كمسير وحيد

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771351.

950I

رسم ء)ميدي 

جواهر دارنا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

رسم ء)ميدي 

بلوك) الرومي  صهيب  ب رع 

الشيض ء،) البرنو�سي  (20 الرقم) (39

20000،)الشيض ء)املغرب

( ( جواهر دارن )

بركة ذات املسؤولية املحدودة

الرقم) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 

 3 رقم) بقة  السلط 4  مرس  (26

(( الطشق رقم)1)الدار الشيض ء

 - 20000)الدارالشيض ء)املغرب

املسؤولية) ذات  بركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التقييد في السج7 التج ري):)

485981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)جواهر)

. ( دارن )
الشن ء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
االرضية) الشقع  وتجهيز  السكني 
للسكن وجميع ابغ ل الشن ء)والتعمير)

( بمختلف انواعه)
عنوا4 املقر االجتم عي):)الرقم)26 
الطشق) (3 مرس السلط 4 بقة رقم)
(- ( ( رقم)1)الدار الشيض ء)

20000)الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 140 ( (: بوبت ) بوصوف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوصوف ريوب):))80)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوصوف رن س):))80)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 80 ( (: محمد) بوصوف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة بوصوف مر م):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: رسم ء) بوصوف  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: إيم 4) بوصوف  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة بوصوف هجر):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: خديجة) بوصوف  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة بوصوف س رة):))40)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة بوصوف ز نب):))40)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: ف طنة) بوصوف  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة بوصوف هند):))50)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة بوصوف ف طمة الزهراء):))
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: حفصة) بوصوف  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة بوصوف رم ل):))50)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة بوصوف مر ة):))40)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بوصوف بوبت  عنوانه)ا))
سيدي) مسعود  سيدي  والد  دار 
 20000 لي7) تيت  واد حس ر  حج ج 

الدارالشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) ايوب  بوصوف  السيد 
رقم) (9 زنقة) دريس  موالي  تجزئة 
 20000 الشيض ء) كليفورني   (22

الدارالشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) رن س  بوصوف  السيد 
رقم) (9 زنقة) دريس  موالي  تجزئة 
 20000 الشيض ء) كليفورني   (22

الدارالشيض ء)املغرب.
السيد بوصوف محمد عنوانه)ا))
سيدي) مسعود  سيدي  والد  دار 
 20000 لي7) تيت  واد حس ر  حج ج 

الدارالشيض ء)املغرب.
السيدة بوصوف مر م عنوانه)ا))
رقم) (9 زنقة) دريس  موالي  تجزئة 
 20000 الشيض ء) كليفورني   (22

الدارالشيض ء)املغرب.
السيدة بوصوف رسم ء)عنوانه)ا))
دوار اوالد بوعز ز سيدي حج ج تيت)

ملي7)20000)الدارالشيض ء)املغرب.
السيدة بوصوف إيم 4 عنوانه)ا))
 112 و) (110 رقم) (1 زقة) لكر م ت 

20000)الدارالشيض ء)املغرب.
السيدة بوصوف هجر عنوانه)ا))
تجزئة يسرى إق مة)21)بقة)11)ط بق)
الدارالشيض ء) (20000 كليفورن ) (3

املغرب.
خديجة) بوصوف  السيدة 
عنوانه)ا))ب رع السعديو4 موئسسة)
 20000 كليورني ) (8 رقم) القرى  رم 

الدارالشيض ء)املغرب.

السيدة بوصوف س رة عنوانه)ا))
 20000 ركدال) عقشة  زنقة  (68 رقم)

الدارالشيض ء)املغرب.

السيدة بوصوف ز نب عنوانه)ا))
رقم) (9 زنقة) دريس  موالي  تجزئة 

 20000 الشيض ء) كليفورني   (22

الدارالشيض ء)املغرب.

ف طنة) بوصوف  السيدة 

زنقة) تجزئة موالي دريس  عنوانه)ا))
9)رقم)22)كليفورني  الشيض ء)20000 

الدارالشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) هند  بوصوف  السيدة 

حي رم ل)2)بقة)10تيت ملي7)20000 

الدارالشيض ء)املغرب.

الزهراء) السيدة بوصوف ف طمة 
4)رقم) عنوانه)ا))تجزءة ت دارت زنقة)

الدارالشيض ء) (20000 ك ليفون ) (36

املغرب.

حفصة) بوصوف  السيدة 

زنقة) تجزئة موالي دريس  عنوانه)ا))
9)رقم)22)كليفورني  الشيض ء)20000 

الدارالشيض ء)املغرب.

السيدة بوصوف رم ل عنوانه)ا))

هنية) قسمت  تجزءة  (2 الحداو ة)
 20000 عي4 الشق) (8 رقم) (14 زنقة)

الدارالشيض ء)املغرب.

السيدة بوصوف مر ة عنوانه)ا))
رقم) (9 زنقة) دريس  موالي  تجزئة 

 20000 الشيض ء) كليفورني   (22

الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوصوف بوبت  عنوانه)ا))

سيدي) مسعود  سيدي  والد  دار 

 20000 لي7) تيت  واد حس ر  حج ج 

الدارالشيض ء)املغرب

عنوانه)ا)) ايوب  بوصوف  السيد 
رقم) (9 زنقة) دريس  موالي  تجزئة 

 20000 الشيض ء) كليفورني   (22

الدارالشيض ء)املغرب

السيدة بوصوف رم ل عنوانه)ا))

هنية) قسمت  تجزءة  (2 الحداو ة)
 20000 عي4 الشق) (8 رقم) (14 زنقة)

الدارالشيض ء)املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)761741.
951I

CABINET BEN MOKHTAR

 TETOUAN MAILLE SA -
TEMASA

إعال4 متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI
 RESIDENCE(TAKAFOUL(N°15(1
ETG(،(90020،(TANGER(MAROC

 TETOUAN MAILLE SA -
TEMASA)»بركة))املس همة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي:)املنطقة)
 93000  -  6009 ص.ب) الصن عية 

تطوا4 املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري:)
.1213

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)24)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بمق�سى محضر الجمع الع م) م يلي:)
الع دي املنعقد بن ر خ)24/02/2021 
رعض ء) املس همو4 عزل جميع  قرر 
وتعيي4) الس بقي4  اإلدارة  مجلس 
غروسنيغ) ر  د  وهم:) (، جدد) رعض ء)
كلودي ) السيدة م ج.) (، إره رد فرانز)
ف لتر. ك رجر  إنغ  والسيد  ب دبتوبر 
عي4 مجلس اإلدارة الذي اجتمع في)
ملجلس) جديًدا  مكتًش   الت ر خ  نفس 
د رغروسنيغ إره رد) الرئيس:) اإلدارة:)
م ركو) السيد  السكرتير:) (، فرانز)

رامسش تشر
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
م يلي:)بمقت�سى محضر الجمع الع م)
االستثن ئي بت ر خ)24/02/2021)قرر)
ز  دة ررس امل ل) (: املس همو4 م  يلي)
لرفعه) درهم  (- (13.673.400 بمشلغ)
 25.000.000 إلى) (11.326.600 من)
درهم مق صة مع ديو4 سيولة معينة)
املس هم غروسو) ومستحقة لص لح 
هولدينغ جيسلش فت م ب ه بركة)

بموجب) محدودة  مسؤولية  ذات 
الق نو4 النمس وي)،)السج7 التج ري)
حقوق) إلغ ء) و  (.FN 123293 p

للمس همي4) التفضيلية  االكتت ب 

هولدينغ) غروسو  املس هم  لص لح 

جيسلش فت م ب ه)

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

مداوالت) محضر  رحك م  بموجب 

اإلدارة) مجلس  رقر  اإلدارة،) مجلس 

ر4 إعال4 االكتت ب والدفع على ز  دة)

ونتيجة) (، ررس امل ل ص دق وصحيح)

رعاله) املذكورة  الز  دة  الستكم ل 

بشك7 نه ئي)،)قرر تعدي7 امل دة)7)من)

النظ م األس �سي على النحو الت لي

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

الشركة) ررسم ل  تحديد  تم  م يلي:)

إلى) مقسمة  درهم  (25.000.000 في)

درهم)) (100 سهم من فئة) (250.000

مكتتشة) (250.000 إلى) (1 من) مرقمة 

جميعه  نقدا.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0679.

952I

 MOGADOR(موك دور رسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة أفولكي أبيكيلتيير
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

موك دور رسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي ب ب دك لة ب رع واد 

املخ ز4 الشقة رقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصو رة الصو رة، 44000، 

الصو رة املغرب

بركة رفولكي ربيكيلتيير  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 

تج ري ك ئن بسوق خميس ايت 

عي�سي إح ح 4 تمن ر إقليم الصو رة 

- 44000 الصو رة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

5597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

رفولكي ربيكيلتيير).

تربية) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

النح7

اإلستغالل) و  التدبير  في  مق ول 

الفالحي

بيع رألالت الفالحية.

مح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ايت) خميس  بسوق  ك ئن  تج ري 

عي�سي إح ح 4 تمن ر إقليم الصو رة)

- 44000)الصو رة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

وحم 4) ايت  محمد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)657)رقم)34)الخي م)2 

اك دير)80000)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وحم 4) ايت  محمد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)657)رقم)34)الخي م)2 

اك دير)80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصو رة))بت ر خ)04)م رس)

2021)تحت رقم)86.

953I

بربيتي ل كونسيلتيغ

بربتيال كونسيلتيغ
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بربيتي ل كونسيلتيغ
346 حي ر  ض ، 13000، بوزنيقة 

املغرب
بربتي ل كونسيلتيغ بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 237-1 حي 

الورود - 13100 بوزنيقة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6545
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)بربتي ل)

كونسيلتيغ.
غرض الشركة بإيج ز):)استش رات)

في التنظيم و امل لية
مواكشة املش ريع

تدر ب شخ�سي و منهي.
 237-1 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
حي الورود)-)13100)بوزنيقة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة سن ء)هرس):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيد امي4 هرس)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) هرس  سن ء) السيدة 
بوزنيقة) (13100 ( الر  ض) (346

املغرب.
السيد امي4 هرس عنوانه)ا))346 

الر  ض))13100)بوزنيقة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هرس  سن ء) السيدة 
346)الر  ض))13100)بوزنيقة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ر خ) ( سليم 4) بب4  االبتدائية 

ين ير)2021)تحت رقم)05.
954I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE CAFE BRAS DE MER
**SCBM

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 STE CAFE BRAS DE MER
SCBM** بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم61، 

النعيم 3-4، - 50000 مكن س 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
52263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.*CAFE BRAS DE MER *SCBM
غرض الشركة بإيج ز):)مقهى.

رقم61،) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
مكن س) (50000 (- (،3-4 النعيم)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: معتمد) عز ز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) معتمد  عز ز  السيد 
رقم61،)النعيم)4-3،)50000)مكن س)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املدغري) خديجة  السيدة 
(،3-4 النعيم) رقم61،) عنوانه)ا))

50000)مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (15 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)757.
955I

HK CONSULTING

ROMOLIN SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

ROMOLIN SARL بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 
الزرقطوني الط بق 2 بقة 6 الدار 

الشيض ء 20030 الدار الشيض ء 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ROMOLIN SARL
بيع قطع) (: غرض الشركة بإيج ز)
الشض ئع) ومركش ت  السي رات  غي ر 
والفالتر) التشحيم  ز وت  الثقيلة،)
وتصدير) استيراد  امللحق ت،) وجميع 
الع مة،) لألبغ ل  واملعدات  اآلالت 
وعموم ) اآللي ت،) وإصالح  صي نة 
جميع املع مالت الفنية رو التج ر ة رو)
الصن عية رو امل لية رو العق ر ة التي)
قد تكو4 مرتشطة بشك7 مش بر رو غير)
مش بر بهدف الشركة رو التي تس هم)

في توسيعه  رو تطو ره .
46)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
الدار) (6 بقة) (2 الزرقطوني الط بق)
الشيض ء) الدار  (20030 الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
حصة) (400 ( (: السيد ع في ربيد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ع في دحم 4):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: نورة) الصبري  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ربيد  ع في  السيد 
 566 رقم) (15 كر  4 الرح منة بلوك)

س م)20400)الدار الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) دحم 4  ع في  السيد 
ب رع الكوط  جردة بن دحم 4 رقم)
الشيض ء) الدار  (20400 م) س  (110

املغرب.
عنوانه)ا)) نورة  الصبري  السيدة 
حي عمر بن الخط ب زنقة)7))رقم)94   

20450)الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ربيد  ع في  السيد 
 566 رقم) (15 كر  4 الرح منة بلوك)

س م)20400)لدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771595.
956I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»K.S.M TRAV«
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»K.S.M TRAV« بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 314، 

تجزئة القدس، الجديدة - 24000 
الجديدة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (19
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 K.S.M«(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.»TRAV
إصالح) (- (: غرض الشركة بإيج ز)
املعدني.) الشن ء) (- وصش غة السي رات.)

-)الصش غة..
(،314 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 24000 (- الجديدة) القدس،) تجزئة 

الجديدة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد ق سمي بر ف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ق سمي بر ف  السيد 

الجديدة)24000)الجديدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ق سمي بر ف  السيد 

الجديدة)24000)الجديدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)24)م رس)

2021)تحت رقم)26202.

957I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE CHIFAA

DIKRALLAH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 PHARMACIE CHIFAA« بـــــــــركة

»DIKRALLAH

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد

املقر االجتم عي : 20-21 ت فياللت 2 

املسيرة 1 ب مراكش

املؤرخ) عرفي  لعقد  طشق  

تم) بمراكش،) ( في02/01/2021)

وضع الق نو4 الداخلي للشركة ذات)

الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

بركة) ( ( ( (: التسميـــــــــــة) (-

 PHARMACIE CHIFAA («

«(DIKRALLAH

-)مقر الشركـــــة):))))21-20)ت فياللت)

2)املسيرة)1)ب مراكش

-)غرض الشركة):))))صيدلية للشيع)

ب لتقسيط

-)املــــــــــــدة):)))))))99)سنة ابتداءا من)

ت ر خ تأسيسه .

-)ررسم لــــــه ):)))))))ررس م ل الشركة)
حدد في)

فئة) من  حصة  (2000000.00
100درهم

)ممنوحة كم  يلي):)-)السيدة ذكر)
هللا ن دية)20000)حصة

-)التسييــــــــر):)))))))السيدة ذكر هللا)
ن دية مسيرة وحيدة ملدة غير محدودة.
رجري) ( ( ( ( (: الق نوني) اإليداع  (-
بت ر خ) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة 

18/02/2021)تحت رقم)120787   
958I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE AL
 KHAWARIZMI
MARRAKECH

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 PHARMACIE AL« بـــــــــركة
»KHAWARIZMI MARRAKECH

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر ك الوحيد

املقر االجتم عي : تجزئة رزلي الجنوبي 
رقم 609 مراكش

املؤرخ) عرفي  لعقد  طشق  
تم) بمراكش،) ( في02/01/2021)
وضع الق نو4 الداخلي للشركة ذات)
الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
(« بركة) (: التسميــــــة) (-
 PHARMACIE AL KHAWARIZMI

»MARRAKECH
رزلي) تجزئة  ( ( ( (: الشركـــــة) مقر  (-

الجنوبي رقم)609)مراكش
-)غرض الشركة):))))صيدلية للشيع)

ب لتقسيط
-)املــــــــــــدة):)))))))99)سنة ابتداءا من)

ت ر خ تأسيسه .
-)ررسم لــــــه ):)))))))ررس م ل الشركة)

حدد في)
فئة) من  حصة  (1200000.00

100درهم
)ممنوحة كم  يلي):)-)السيد املرابط)

يوسف)12000)حصة

املرابط) السيد  (: التسييــــــــر) (-
يوسف مسير وحيد ملدة غير محدودة.
رجري) ( ( ( ( (: الق نوني) اإليداع  (-
بت ر خ) بمراكش  التج ر ة  ب ملحكمة 

18/02/2021)تحت رقم)120801   
959I

FLASH ECONOMIE

COBEF
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

COBEF(بركة
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ررسم له ))100000,00درهم
بت ر خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021/03/02)مسج7 ب لدار الشيض ء)
بركة) (COBEF بركة) برك ء) قرر 
ررسم له ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
100000,00)درهم مقره  االجتم عي)
سيدي) (93 رقم) (2 زنقة) (2 البرنو�سي)

البرنو�سي الدار الشيض ء)م  يلي:
·)))))))))إع دة تعيي4 السيد مصطفى)
لطفي كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة
كت بة) لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار) التج ر ة  ب ملحكمة  الضشط 
تحت) (22/03/2021 بت ر خ) الشيض ء)

رقم)771118
960I

FLASH ECONOMIE

FOCUS 2A
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

تأسيس بركة
FOCUS 2A

 بركة ذات مسؤولية محدودة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية
FOCUS 2A:تسمية الشركة

)املقر االجتم عي):)10)زنقة الحر ة)
الط بق)3)رقم)5))الدار الشيض ء

الدعم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
واملشورة)؛

املدة)):)99)سنة
 100.000 مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم
100)حصة من فئة) مقسمة إلى) (

1000)درهم للحصة
مقسمة ك لت لي

 50 (: السيد عشد اللطيف عش ق)
حصة)

 :  VIG SARL)الشركة
 50)حصة

اللطيف) عشد  :السيد  التسيير)
عش ق)

الجهوي) املركز  في  اإليداع  تم 
 05 بت ر خ) لالستثم ر ب لدار الشيض ء)

م رس)2021)تحت رقم)1042.
تم تسجي7 الشركة في) التسجي7:)
السج7 التج ري للدار الشيض ء)تحت)

رقم)494431

961I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

HOLLAND SHELLFISH
إعال4 متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
HOLLAND SHELLFISH  »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: حي 

القسم 1، رقم 16 س - 73000 
الداخلة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.1631
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)11)م رس)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
اإلجتم عية) الحصص  ك فة  تفو ت 
 Simon« السيد) اسم  في  املكتتشة 
August LENGER))»)و املتمثلة في)850 
للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)
 BIRGANTOURS بركة) لف ئدة 

SARL
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قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

اإلجتم عية) الحصص  ك فة  تفو ت 

املكتتشة في اسم السيد)»ربيد الغربي)))

فئة) من  150حصة  في) املتمثلة  و  («

بركة) لف ئدة  للواحدة  درهم  (100

BIRGANTOURS SARL

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير الشك7 الق نوني للشركة لتصشح)

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

لشر ك وحيد)

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

 Simon August الس دة:) استق لة 

 Igor و) الغربي  ربيد  (،LENGER

Andreas(Therèse(Emile(KINT))من)

مه م تسيير الشركة)

قرار رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

تعيي4 السيد الزبيدي محمد كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محددة)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

األس سية) األنظمة  على  املص دقة 

الجديدة للشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)389.

962I

iso(fidus

SEBT PLAST
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

iso(fidus

حي األم ل 02  رقم 40 مكتب رقم 06 

ط بق الث ني تيط ملي7 دارالشيض ء ، 

29640، دارالشيض ء املغرب

SEBT PLAST  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي رم ل 2 

رقم ف ب 40 مكتب رقم 06 الط بق 

الث ني 2 تيط ملي7 الدار الشيض ء  - 

29640 الدار الشيض ء  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SEBT (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

. PLAST
غرض الشركة بإيج ز):)السليلو د)
الشالستيكية) املواد  بيرب ،) الجوت   (،
ع) )مصِنّ املم ثلة) املواد  من  غيره   رو 
للسلع املصنوعة))،)استيراد وتصدير)

)ت جر رو رداء)وسيط)،)ت جر.
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي رم ل)2 
رقم ف ب)40)مكتب رقم)06)الط بق)
(- ( تيط ملي7 الدار الشيض ء) (2 الث ني)

29640)الدار الشيض ء))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: كميدي) رحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) كميدي  رحمد  السيد 
عي4) (10 رقم) (10 دار السالمة عم رة)
الدار) (20250 ( السشع الدار الشيض ء)

الشيض ء))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كميدي  رحمد  السيد 
عي4) (10 رقم) (10 دار السالمة عم رة)
الدار) (20250 ( السشع الدار الشيض ء)

الشيض ء))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771054.
963I

iso(fidus

NEGOCE YAJO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

iso(fidus

حي األم ل 02  رقم 40 مكتب رقم 06 

ط بق الث ني تيط ملي7 دارالشيض ء ، 

29640، دارالشيض ء املغرب

NEGOCE YAJO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مك زة رقم 

2 تجزئة لين  ف ب 8 تيط ملي7 الدار 

الشيض ء - 29640 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NEGOCE YAJO

بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املنتج ت الغذائية ب لتجزئة)،)استيراد)

وتصدير))ت جر رو وسيط))،)ت جر..

عنوا4 املقر االجتم عي):)مك زة رقم)

2)تجزئة لين  ف ب)8)تيط ملي7 الدار)

الشيض ء) الدار  (29640 (- الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 700 ( (: جوم ري) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ريوب بوحفة)):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد حسن جوم ري عنوانه)ا)))

الشيض ء) ( املسجد املركزي تيط ملي7)

29640)الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) ( بوحفة) ريوب  السيد 

سيدي) (694 رقم) (08 (4 ب  عم رة 

الدار) (20620 ( الشيض ء) البرنو�سي 

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( بوحفة) ريوب  السيد 

سيدي) (694 رقم) (08 (4 ب  م رة 

الدار) (20620 ( الشيض ء) البرنو�سي 

الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771055.

964I

FLASH ECONOMIE

FRIGO BISMILLAH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

»FRIGO(BISMILLAH« S.A.R.L 

بمث بة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بت ر خ) املنعقد  استثن ئي  ع م  جمع 

ب لقنيطرة) املسج7  (،2020.11.13

بت ر خ)2020.11.27،)ثم بمقتض ه:

للشركة) االجتم عي  املقر  نق7  (1-

 FRIGO( BISMILLAH« (« املسم ة)

عدد:) التج ري  ب لسج7  (، (S.A.R.L

زاو ة) (01 املكتب رقم) (: من) (،45729

إدريس) و  إسم عي7  موالي  زنقة 

إلى:)) القنيطرة،) بيم ء) إق مة  األكبر 

املنزه قرب) مكن س  (4.1 ركروبوليس)

املدرسة الوطنية للفالحة

من الق نو4) (05 تعدي7 امل دة) (2-

األس �سي لتصشح ك آلتي:

)*)ثم تعيي4 املقر الجديد في:)امللك)

الك ئن) (»4.1 »ركروبوليس) املسمى)

بمكن س املنزه قرب املدرسة الوطنية)

للفالحة.

و الش قي بدو4 تغيير.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  ثم 

بت ربخ) ب لقنيطرة  االبتدائية 

2021.03.22)تحت رقم)2144
للخالصة و النشر

)األست ذ يوسف املداني

965I

FLASH ECONOMIE

ELAIDI PALACE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 ELAIDI PALACE SARL

إعال4 عن تأسيس

بت ر خ) ( بمقت�سى محضر اجتم ع)

19.01.2021تم تأسيس بركة ذات)

مسؤولية محدودة)،)ذات املواصف ت)

الت لية:

 ELAIDI :))))بركة))») ( ( -)التسمية)

»PALACE S.A.R.L

-)املوضوع)):)مستغ7 مقهى

-)املقر اإلجتم عي):)املركب التج ري)

حي الرب د-)تيفلت

في) حدد  (: ( الشركة) ررسم ل  (-

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

حصة من قيمة)100)درهم))للواحدة،)

300)حصة لف ئدة الع يدي عشد هللا،)

الع يدي حميد،) ( 300)حصة لف ئدة)

الع يدي عمر و) ( حصة لف ئدة) (300

100)حصة لف ئدة))بن بلح نج ة.

من) الشركة  تسيير  (: -التسيير)

ملدة) حميد  الع يدي  السيد  طرف 

زمنية غير محددة.

 01 من) تبتدئ  (: امل لية) السنة  (-

ين ير إلى)31)دجنبر

من) ابتداءا  سنة  (99: ( ( املدة) (-

التأسيس النه ئي للشركة)

بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (-

الضشط ب ملحكمة اإلبتدائية بتيفلت،)

تحت رقم)86)بت ر خ19.03.2021 

966I

FLASH ECONOMIE

IMZOURFI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

»IMZOURFI SARL AU « بركة
إعال4 عن تأسيس

بت ر خ) ( بمقت�سى محضر اجتم ع)
09.03.2021)تم تأسيس بركة ذات)
مسؤولية محدودة)،)ذات املواصف ت)

الت لية:
 IMZOURFI«( التسمية:)بركة) (-

»S.A.R.L AU
-)املوضوع)):)مق ول اعم ل مختلفة)

او الشن ء)،التصدير واالستيراد
االندلس) حي  (: اإلجتم عي) املقر  (-

رقم)-601)تيفلت
في)) حدد  (: ( الشركة) ررسم ل  (-
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100000
حصة من قيمة)100)درهم))للواحدة))

كله  لف ئدة السيدة ه دي ط مو.
من) الشركة  تسيير  (: -التسيير)
ملدة) ادريس  عز زي  السيد  طرف 

زمنية غير محددة.
 01 من) تبتدئ  (: امل لية) السنة  (-

ين ير إلى)31)دجنبر
من) ابتداءا  سنة  (99: ( ( املدة) (-

التأسيس النه ئي للشركة)
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم  (-
الضشط ب ملحكمة اإلبتدائية بتيفلت،)

تحت رقم)84)بت ر خ17.03.2021 .
967I

FLASH ECONOMIE

SOBENALLA
إعال4 متعدد القرارات

»SOBENALLA SARL AU« بركة
بركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر ك الوحيد بررسم ل 90.000 

درهم
املقر اإلجتم عي : حي االندلس رقم 

132 تيفلت
 RC:26487

ع م) جمع  محضر  بمقت�سى 
استثن ئي))بت ر خ)2021.02.24)تم بيع)
السيد) يملكه   التي  جميع الحصص 

سك ح احمد،)900)حصة بقيمة)100 
درهم للحصة الواحدة لف ئدة السيد)

بن لفقير ادريس،
حصص) توزيع  رصشح  وبهذا 

الشركة على الشك7 الت لي):
حصة) (900 ادريس) لفقير  بن  (-

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة
لفقير) بن  السيد  تعيي4  تم  كم  

ادريس مسيرا لشركة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 
بت ر خ) ( (99 تحت رقم) (، ب لخميس ت)

  2021.03.16
968I

FLASH ECONOMIE

SOS PROTECTION
مجموعة ذات النفع االقتص دي

ح7 بركة

املجموعة ذات النفع االقتص دي
« SOS PROTECTION « 

بدو4 راسم ل
املقر اإلجتم عي : رقم 48 حي النهضة 

سيدي عالل الشحراوي- تيفلت
رقم السج7 التج ري : 25123

ع م) جمع  محضر  بمقت�سى 
تم) (2021.01.15 بت ر خ) ( استثن ئي)
النفع) ذات  للمجموعة  املشكر  الح7 
(»SOS PROTECTION(«(االقتص دي
وتعيي4 السيد النش ط عشد الرحيم)

مصفي  للمجموعة.
بكت بة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) ب ملحكمة  الضشط 
بت ر خ) (98 رقم) تحت  ب لخميس ت،)

2021.03.16
969I

HANA COMPTA MAROC

»MACRO SAKANE«
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE(AL(WAFA(N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC
»MACRO SAKANE« بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 05 
تجزئة  اإلخالص بقة ب لط بق 

الث ني الجديدة - 24000 الجديدة 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.»MACRO SAKANE«
غرض الشركة بإيج ز):)-))الهندسة)
رعم ل) (- معدات.) تأجير  ( (- املدنية.)

مختلفة رو الشن ء)والصن عة.)
 05 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
تجزئة))اإلخالص بقة ب لط بق الث ني)

الجديدة)-)24000)الجديدة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الرب حي) الدين  صالح  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الرب حي) الدين  صالح  السيد 
24000)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرب حي) الدين  صالح  السيد 
24000)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)18)م رس)

2021)تحت رقم))26182     .
970I

HANA COMPTA MAROC

»TIOUDID GAZ«
إعال4 متعدد القرارات

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE(AL(WAFA(N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA
MAROC

»TIOUDID GAZ« »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 59، 
ب رع محمد الخ مس، الجديدة - - 

الجديدة املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.3985

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)12)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
رسهم) من  حصة  (3000 نق7) روال  (-
التي) ب هلل  املنصور  ع ئشة  السيدة 
تمتلك)6000)حصة في الشركة بثمن)
100)درهم للواحدة إلى السيد فكري)
1500)حصة والسيد كمرا4) عشدهللا)
بسعر) حصة  (1500 عشداللطيف)
إجم لي حدد في ثالت مئة رلف درهم))
تغيير) ث ني   (- )300000.00)درهم.)
الق نوني للشركة من بركة) الشك7 
محدودة املسؤولية بر ك واحد إلى)

بركة محدودة املسؤولية.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
الذي ينص على) (:1-6-7 بند رقم)
بعد) و  سشق  مل   نظرا  و  ث لث   م يلي:)
الشرك ء) قرر  (1-6-7 الشنود) تغيير 
للشركة) األس �سي  النظ م  تعدي7 
12/03/2021واملسج7) في) املحرر 
 RE عدد) تحت  ( ( في15/03/2021)

7256/2021))ب لجديدة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)18)م رس)

2021)تحت رقم)26181 .

971I

FIDUINVEST

TAHROU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

FIDUINVEST

 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S

 N° 34/M(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

TAHROU بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : ب رع 

الرقيوق رقم 16 - 90000 طنجة 

املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.23525

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 23)فبراير) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  بركة  (TAHROU

 100.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع)

طنجة) (90000  -  16 رقم) الرقيوق 

املغرب نتيجة لتوقف نش ط الشركة.

و عي4:

و) الخليفي  ( احمد) السيد)ة))

تجزئة) الشخ ري  سيدي  عنوانه)ا))

طنجة املغرب) (90000  5 كر مة رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

ب رع) وفي  (2021 فبراير) (23 بت ر خ)

طنجة) (90000  -  16 رقم) الرقيوق 

املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240520.

972I

EL HAMZAOUI SLIMANE

TIZI TAZOGAGHTE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC

TIZI TAZOGAGHTE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 RUE 02 N وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 15 HAY(ENNAJAHE(KHENIFRA -

54000 KHENIFRA(MAROC
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3723
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TIZI (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TAZOGAGHTE
(: بإيج ز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE
 RUE (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 02 N 15 HAY ENNAJAHE
 KHENIFRA - 54000 KHENIFRA

.MAROC
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 EL MOSTAFA SBAI السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
 EL MOSTAFA SBAI السيد)
 NR 31 HAY EL FATH 82((عنوانه)ا
 KHENIFRA 54000 KHENIFRA

.MAROC

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

 EL MOSTAFA SBAI السيد)
 NR 31 HAY EL FATH 82((عنوانه)ا
 KHENIFRA 54000 KHENIFRA

MAROC
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)26)فبراير)

2021)تحت رقم)110/2021.

973I

HANA COMPTA MAROC

 ZINEWAY SOLUTIONS«
»TRANSPORT

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE(AL(WAFA(N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 ZINEWAY SOLUTIONS«
TRANSPORT« بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الشقة 

رقم 19 الط بق األر�سي زنقة رزمور  - 
24000 الجديدة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
17835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 ZINEWAY SOLUTIONS«

.»TRANSPORT
نق7) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 
((- الغير.) لحس ب  والشض ئع  السلع 
الصعيد) على  والشض ئع  السلع  نق7 

الوطني والدولي.)-)وسيط تج ري.
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الشقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم)19)الط بق األر�سي زنقة رزمور))-)

24000)الجديدة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 2.500 ( (: ( ريوب فردوس) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
ع طف) الع بدين  ز ن  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.500   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( فردوس) ريوب  السيد 

الجديدة)24000)الجديدة املغرب.
ع طف) الع بدين  ز ن  السيد 
24000)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( فردوس) ريوب  السيد 

الجديدة)24000)الجديدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)18)م رس)

2021)تحت رقم)26180.

974I

CAF MAROC

FORCE OF NATURE LB
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

ETG(N° 7 °2 طنجة، 90000، 
طنجة املغرب

FORCE OF NATURE LB
  بركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي: املكتب 5 
،الط بق السفلي، لدى الشركة ذ. م. 
م مركز األعم ل ا-بزنس رقم 43 ب، 
املنطقة الحرة للتصدير بطنجة تف 

   06 /92735

طنجة املغرب - 90000
تأسيس بركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
FORCE OF NATURE LB)تسمية)
االقتض ء) عند  متشوعة  الشركة 

بمختصر تسميته :)
تصنيع) بإيج ز:) الشركة  .غرض 
واملستلزم ت) الشط ر  ت  وتسو ق 

األخرى لصن عة السي رات)
عنوا4 املقر االجتم عي:)املكتب)5،)
م.) لدى الشركة ذ.) الط بق السفلي،)
43ب،) م مركز األعم ل ا-بزنس رقم)
املنطقة الحرة للتصدير بطنجة تف)

   06 /92735
)طنجة املغرب)-)90000

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي

 1.000 يوسف:) مجد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء:)

عنوانه)ا)) يوسف  مجد  السيد 
ج نجشورد)16،)دج)3356)ب بندر خت)

هولندا-
والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يوسف  مجد  السيد 
ج نجشورد)16،)دج)3356)ب بندر خت)

هولندا-
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) بطنجة  التج ر ة 

2021)تحت رقم)2774

975I

فؤاد رحوي

 GUERGARATE EVASION
SARL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة
فؤاد رحوي

ب رع محمد الخ مس رقم 11 ارفود 
، 52200، ارفود اامغرب

 GUERGARATE EVASION SARL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 
تمكروت زاكورة زاكورة 20056 

زاكورة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
3477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (27
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GUERGARATE EVASION SARL
:بركة) بإيج ز) الشركة  غرض 
السلع) –ب ئع  األمن) حراس  تور د 

الجلدية وغيره  ب لجملة والتقسيط
العملي ت) جميع  ع مة  وبصفة 
امل لية،) الصن عية،) التج ر ة،)
مش برة) املرتشطة  والعق ر ة  املنقولة 
ب ألغراض) مش برة  غير  بطر قة  رو 
رو الكفيلة بتحقيق) الس لفة الذكر،)

وتطو ر غرض الشركة.
دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 20056 زاكورة) زاكورة  تمكروت 

زاكورة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد نسيم علي):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد نسيم علي عنوانه)ا)))دوار)
زاكورة) (20056 زاكورة) تمكروت 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نسيم علي عنوانه)ا)))دوار)
زاكورة) (20056 زاكورة) تمكروت 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (08 بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)3477.
976I

BT CONSEIL

 MAGHREB FUELING
TECHNOLOGIES

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

 MAGHREB FUELING
TECHNOLOGIES بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املحمدية - 

20000 املحمدية املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.794

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

املص دقة على):
اكني) محمد  )ة)) السيد) تفو ت 
حصة اجتم عية من رص7) (25.000
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (50.000

يوسف اكني بت ر خ)03)م رس)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 17 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)742.
977I
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CABINET(RMILI&ASSOCIES

GREET LEN كريت الن
إعال4 متعدد القرارات

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

GREET LEN كر ت ال4 »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 1 درب 

ال�سي موح سيدي بنسليم 4  املدينة 

40000 مراكش املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.104423

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)12)نونبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

املوافقة على مس همة عينية) م يلي:)

من بركة ر  ض) (
ً
سهم  (687 بقيمة)

GREET LEN)وتقييمه ) رمينة لشركة)

ومك فأته .

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

قرر املس هم الوحيد نتيجة إلصدار)

 GREET(األسهم ز  دة ررس م ل بركة

LEN)من مشلغ م ئة رلف))100،000) 

درهم إلى ثالثة ماليي4 وتسعم ئة رلف)

)3،900،000))درهم.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

م يلي:)قرر املس هم الوحيد نق7 املقر)

االجتم عي للشركة إلى العنوا4 الت لي:)

1)درب �سي موح)،)سيدي بن سليم 4)

مراكش

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

4.6و7)من النظ م) ( الفصول) ( تحيي4)

االس �سي

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (22 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2021)تحت رقم)119798.

978I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

RIAD AMINA  رياض امينة
إعال4 متعدد القرارات

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

  RIAD AMINA  ر  ض امينة

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 01 درب 

ال�سي موح سيدي بنسليم 4 املدينة 

40000 مراكش املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.13583

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)12)نونبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

بن ء)على قرارالجمع الع م االستثن ئي)

تحفظ) دو4  ( املوافقة) الشرك ء) قرر 

على مس همة السيد جوردا4 ج ك)

بقيمة) سهم  (687 لوسي 4 روجر ب)

)لص لح) ( 100)درهم لك7 منه ) اسمية)

GREET LEN SARL(((بركة

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

االستثن ئي)) الع م  قررالجمع  م يلي:)

التي) (687 عدده ) الش لغ  األسهم  ر4 

يملكه  السيد جوردا4 ج ك لوسي 4)

 GREET   لشركة)
ً
روجر ستصشح ملك

بركة) على  املوافقة  وتقرر  (LEN

GREET LEN)كشر ك جديد

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

)و7)من النظ م) (6. ( الفصول) ( تحيي4)

االس �سي

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (22 بت ر خ) ( بمراكش) التج ر ة 

2021)تحت رقم)119797.

979I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

 STE DE TRANSPORT
ATLANTIC TOUR
إعال4 متعدد القرارات

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عم رة مجمع املس فر ب رع 
الفضيلة الحي الصن عي يعقوب 
املنصور ، 10000، الرب ط املغرب

 STE DE TRANSPORT ATLANTIC
TOUR  »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: مركز 
التج ري السفراء ب رع محمد 

الس دس كيلومتر 5 ب61 - - الرب ط 
املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.93797
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)04)م رس)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
للسيد) ملك  حصة  (100 تفو ت)
بلعيد) السيد  الى  هللا  عشد  الحش ري 

رفقير
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
استق لة السيد عشد هللا الحش ري من)

مه مه كمسير للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
السيد) ( للشركة) تعيي4 مسير جديد 

بلعيد افقير
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
بمقت�سى عقد تفو ت املنعقد بت ر خ)
فبراير تم توزيع ررسم ل الشركة) (18
درهم ملك) على النحو الت لي10.000)
درهم) (90.000 (, السيد بلعيد رفقير)

ملك للسيد مصطفى العر بي
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الشركة) ررسم ل  تحديد  تم  م يلي:)
على) مقسمة  درهم  (100.000 في)
مصطفى) السيد  ملك  900حصة 
للسيد) ملك  حصة  (100 و) العر بي 
بلعيد رفقيرقيمة الحصة)100)درهم

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

م يلي:)تسير الشركة من طرف السيد)

بلعيد رفقير

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)112048.

980I

FIDUCIAIRE ABDA

السقالة سرفيس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

FIDUCIAIRE ABDA

 N°12 BD(BORDEAUX(QU

 HOPITAL(SAFI(SAFI، 46000،

SAFI MAROC

السق لة سرفيس بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 87 

حي الرب ط عالل بن عشدهللا رسفي - 

46000 رسفي املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10461

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))رحمد الدح ني) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (437

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

 31 بت ر خ) الدح ني  البشير  محمد 

دجنبر)2020.

)ة))رحمد الدح ني) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (219

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

 31 بت ر خ) الدح ني  الزهراء) ف طمة 

دجنبر)2020.

)ة))رحمد الدح ني) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (219

1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))ملي ء)

الدح ني بت ر خ)31)دجنبر)2020.
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)ة))رحمد الدح ني) تفو ت السيد)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (125
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
دجنبر) (31 بت ر خ) الدح ني  سلمى 

.2020
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (04 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)132.

981I

TOUBKAL INVEST

MOGADOR PÊCHEUR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOGADOR PÊCHEUR بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 6 
ص19 املن ر ب رع عالل الف �سي 
ازده ر  - 40000 مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

111995
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MOGADOR PÊCHEUR
مطعم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

لالكالت السريعة.
 6 رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الف �سي) عالل  ب رع  املن ر  ص19)

ازده ر))-)40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ابن فة) احالم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد فر د العق د)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 20 السيد فر د العق د عنوانه)ا))

زنقة س حة االرد4 حي نج ح االمير))

20160)اسفي املغرب.

السيدة احالم الشن فة عنوانه)ا))

حي التقدم الوطية))82000)ط 4 ط 4)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة احالم الشن فة عنوانه)ا))

حي التقدم الوطية)82000)ط 4 ط 4)

املغرب

 20 السيد فر د العق د عنوانه)ا))

زنقة س حة االرد4 حي نج ح االمير)

20160)اسفي املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121245.

982I

fiduciaire(dar(dmana

 SOCIETE CHATRI DE

CONSTRUCTION
إعال4 متعدد القرارات

fiduciaire(dar(dmana

حي الدرع و ي4 درب الدرع و ي4 

رقم 10 وزا4 حي الدرع و ي4 درب 

الدرع و ي4 رقم 10 وزا4، 16200، 

وزا4 املغرب

 SOCIETE CHATRI DE

CONSTRUCTION   »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: حي 

الرم7 درب بولسع د رقم 30 وزا4 ، 

16200 وزا4 املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.659
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)28)ين ير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

ينص) الذي  (:01- رقم) قرار 
تفو ت) على  املص دقة  م يلي:) على 
الحصص التي يملكه  السيد محمد)
التعر ف) لشط قة  الح م7  الش وي 
الوطنية رقم)GM31056))في الشركة)
ك7) قيمة  اجتم عية،) حصة  (50 ري)
واحدة منه )100)درهم إلى السيد عشد)
لشط قة) الح م7  الصحتري  العظيم 

.GM104789التعر ف الوطنية رقم
على) ينص  الذي  (:02- رقم) قرار 
العظيم) عشد  السيد  تعيي4  م يلي:)
الصحتري الح م7 لشط قة التعر ف)
كمسير) (GM104789 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة.)
على) ينص  الذي  (:03- رقم) قرار 
الشك7) تغير  على  املص دقة  م يلي:)
ذات) بركة  من  للشركة  الق نوني 
ذات) بركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية))محدودة بشر ك وحيد.
على) ينص  الذي  (:04- رقم) قرار 
الق نو4) على  املص دقة  م يلي:)

األس �سي املحي4 للشركة.))
على) ينص  الذي  (:05 رقم) قرار 
تغير املقر االجتم عي للشركة:-) م يلي:)
من العنوا4 حي الرم7 درب بولسع د)
الت لي:) العنوا4  الى  وزا4  (30 رقم)
الج بر ي4) مركز  بفش و4  بطر ق 

قي دة ابر كشة إقليم وزا4
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
الذي ينص على) (:4 رقم) ( بند رقم)
تغير املقر االجتم عي للشركة:-) م يلي:)
من العنوا4 حي الرم7 درب بولسع د)
الت لي:) العنوا4  الى  وزا4  (30 رقم)
الج بر ي4) مركز  بفش و4  بطر ق 

قي دة ابر كشة إقليم وزا4
الذي ينص) (:06-07 بند رقم رقم)
تفو ت) على  املص دقة  م يلي:) على 
الحصص التي يملكه  السيد محمد)
التعر ف) لشط قة  الح م7  الش وي 

الوطنية رقم)GM31056))في الشركة)

ك7) قيمة  اجتم عية،) حصة  (50 ري)

واحدة منه )100)درهم إلى السيد عشد)

لشط قة) الح م7  الصحتري  العظيم 

.GM104789التعر ف الوطنية رقم

بند رقم رقم)12:)الذي ينص على)

العظيم) عشد  السيد  تعيي4  م يلي:)

الصحتري الح م7 لشط قة التعر ف)

كمسير) (GM104789 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة.)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بت ر خ) ( بوزا4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2965.

983I

FIDUCIAIRE ABDA

السقالة سرفيس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE ABDA

 N°12 BD(BORDEAUX(QU

 HOPITAL(SAFI(SAFI، 46000،

SAFI MAROC

السق لة سرفيس  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 87 

حي الرب ط عالل بن عشدهللا رسفي 

رقم 87 حي الرب ط عالل بن عشدهللا 

رسفي 46000 رسفي املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10461

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2020)تم تعيي4) 31)دجنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الدح ني محمدالبشير كمسير وحيد

تشع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (04 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)132.

984I
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FIDUCIAIRE ABDA

السقالة سرفيس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

FIDUCIAIRE ABDA

 N°12 BD(BORDEAUX(QU

 HOPITAL(SAFI(SAFI، 46000،

SAFI MAROC

السق لة سرفيس بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

و عنوا4 مقره  االجتم عي رقم 87 

حي الرب ط عالل بن عشدهللا رسفي 
رقم 87 حي الرب ط عالل بن عشدهللا 

رسفي 46000 رسفي .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10461

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة من)

»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (04 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)132.

985I

 centre de developpment profesionnel des

competences

ENR INDUSTRIES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

ENR INDUSTRIES بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي االم7 
زنقة ابو الع �سي رقم 240 - 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ENR (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.INDUSTRIES

دراس ت) (: بإيج ز) غرض الشركة 

مش ريع) وتشغي7  وإنش ء) التنمية 

الط قة املتجددة وغير املتجددة).

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي االم7)
 70000 - 240 زنقة ابو الع �سي رقم)

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: وداد) هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) وداد  هللا  عشد  السيد 

حي) (30 رقم) االدري�سي  الشر ف  حي 

الوحدة)01  70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) وداد  هللا  عشد  السيد 

حي) (30 رقم) االدري�سي  الشر ف  حي 

الوحدة)01  70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

23)فبراير) )بت ر خ) االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)579/2021.

986I

STE ISRAE MULTI SERVICES SARL /AU

 STE ISRAE MULTI SERVICES

SARL/AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

 STE ISRAE MULTI SERVICES

SARL /AU

حي النصر زنقة الق دسية رقم 89 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

 STE ISRAE MULTI SERVICES

SARL/AU بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

  BOULVARD BOUJAMAA DZIRI

 LOT(OUJDIA(RUE(ALMAJD(N° 7

OUJDA - 60000 وجدة املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.27633

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر ح7) (2021 ين ير) (05 املؤرخ في)

محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 

 STE ISRAE الوحيد) الشر ك  ذات 

MULTI SERVICES SARL/AU))مشلغ)
وعنوا4) درهم  (10.000 ررسم له )

 BOULVARD اإلجتم عي) مقره  

 BOUJAMAA DZIRI  LOT OUJDIA

 RUE( ALMAJD( N°( 7( OUJDA( -

(: ل) نتيجة  املغرب  وجدة  (60000

عجزه  عن اإلستمرار و رداء)الفواتير)

إعال4) و  الشركة  نش ط  توقيف  و 

إفالسه .

ب) التصفية  مقر  حدد  و 

  BOULVARD BOUJAMAA DZIRI

 LOT( OUJDIA( RUE( ALMAJD( N°

 .7 OUJDA - 60000 Oujda Maroc

و عي4:

و) مموني  ( زكر  ء) السيد)ة))

حي النصر زنقة الق دسية) عنوانه)ا))
املغرب) وجدة  (60000   89 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
بتنبر) (19 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2017)تحت رقم)1112.
987I

 centre de developpment profesionnel des

competences

HADOMAX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
HADOMAX بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي رقم 154 املر�سى - 70000 
العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HADOMAX
تنظيف) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

صن ديق السمك).
الحي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 70000 (- املر�سى) (154 الصن عي رقم)

العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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 500 ( (: عتيق) اسم عي7  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد جش ح):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد اسم عي7 عتيق عنوانه)ا))
الوحدة) (222 رقم) غشت  حي20)

املر�سى))70000)العيو4 املغرب.
عنوانه)ا)) جش ح  محمد  السيد 
الوحدة) (233 رقم) غشت  حي20)

املر�سى))70000)العيو4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسم عي7 عتيق عنوانه)ا))
الوحدة) (222 رقم) غشت  حي20)

املر�سى))70000)العيو4 املغرب
عنوانه)ا)) جش ح  محمد  السيد 
الوحدة) (233 رقم) غشت  حي20)

املر�سى)70000)العيو4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
02)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)664/21.
988I

CABINET OUASSI

AXIOTALENTS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

CABINET OUASSI
عم رة كومرز د ب رع الحر ة ط بق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
AXIOTALENTS بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13 مكرر 
حي رر حة تجزئة القدس  - 46000 

رسفي املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.10293

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 09)م رس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
ررسم له ) مشلغ  ( (AXIOTALENTS

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
اإلجتم عي)13)مكرر حي رر حة تجزئة)
املغرب) رسفي  (46000 (- ( القدس)

نتيجة ل):)مش ك7 م دية.
و حدد مقر التصفية ب)13)مكرر)
 46000 (- ( حي رر حة تجزئة القدس)

رسفي املغرب.)
و عي4:

السيد)ة))عشد الرزاق))بن الشرع و)
عنوانه)ا))تجزئة ب بكو عم رة الواحة)
 20000 ر1   بقة  (1 ط بق) (1 د) دج 
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالشيض ء)

للشركة.
وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (05 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)286.
989I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 ASMAA DES
 PRODUCTIONS DE LA MER

(ASPAM(
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 ASMAA DES PRODUCTIONS

DE(LA(MER (ASPAM) بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 
الصن عي تجزئة  ا 35 مدينة املر�سى  

- 70000 العيو4 املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.2955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (01 في) املؤرخ 

املص دقة على):

 MISAY  SARL 40.500 ( تفو ت)
 81.000 حصة اجتم عية من رص7)
 ALI )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة 

RAZAMA)بت ر خ)01)م رس)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
11)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)684/2021.
990I

SOFICODEX

MAKE IT CREATIVE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، درب عمر ، 20032، الدار 
الشيض ء املغرب

MAKE IT CREATIVE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 23 ب رع 
عقشة ابن ن فع الحي املحمدي  - 
20000 الـدار الشيضـ ء املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.414657
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2020 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)
 MAKE IT الوحيد) الشر ك  ذات 
CREATIVE))مشلغ ررسم له )100.000 
 23 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  
ب رع عقشة ابن ن فع الحي املحمدي))-)
20000)الـدار الشيضـ ء)املغرب نتيجة)

ل):):)املن فسة)-)قلة الزب ئن.
و حدد مقر التصفية ب)23)ب رع)
(- ( املحمدي) الحي  ن فع  ابن  عقشة 

20100)الشيض ء)املغرب.)
و عي4:

بن ي منة و) ( ( الحسنية) السيد)ة))
01)تجزئة) عنوانه)ا))ممر بو ليي زنقة)
الفردوس رقم)65)ع س)20000)الـدار)
الشيضـ ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

يوليوز)2020)تحت رقم)744355.
991I

zagora consulting sarl

OBM WORKS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

zagora consulting sarl
رقم119  ب رع محمد 

الخ مس ، 47900، زاكورة 
املغرب--------------------

OBM WORKS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

التض من - 47900 زاكورة املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.3095

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2021 م رس) (02 في) املؤرخ 
محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)
 OBM الوحيد) الشر ك  ذات 
 100.000 مشلغ ررسم له ) ( (WORKS
اإلجتم عي حي) درهم وعنوا4 مقره  
املغرب) زاكورة  (47900 (- التض من)
مزاولة) عن  التوقف  (: ل) نتيجة 

النش ط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

التض من)-)47900)زاكورة املغرب.)
و عي4:

و) العزاوي  ( ( اس مة) السيد)ة))
اخش ع) تنسيطة  حي  عنوانه)ا))
)ة)) زاكورة املغرب كمصفي) (47900

للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (02 بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)15.
992I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

اوركافولك
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
اورك فولك بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي هيالنة 

درب الحم م رقم 125 مكرر -الط بق 
الث ني مكتب رقم 2 - 40040 

مراكش املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.99745

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)27)ين ير)2021)تمت إض فة)
إلى نش ط الشركة) الت لية  األنشطة 

الح لي):
-استغالل وادارة مزرعة فيالحية

الخدم ت) تسيير  في  -مق ول 
التج ر ة والصن عية والفالحية....

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121416.
993I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

STE  A-Y IMMOBILIER SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 STE  A-Y(IMMOBILIER(SARL

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: الط بق 
السفلي عم رة حفيظ ب رع الحسن 
االول حي الداخلة اك دير - 80000 

اك دير املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.37615

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)07)دجنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

االنحالل املسشق للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تعيي4 مصفي للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
تحديد مقر التصفية))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

االنحالل املسشق للشركة
بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
كمصفي) ملشرق  ام ل  السيد  تعيي4 

للشركة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
تحديد مقر التصفية في املقر) م يلي:)
ب لط بق) الك ئن  للشركة  االجتم عي 
السفلي عم رة حفيظ ب رع الحسن)
االول حي الداخلة اك دير))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (07 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)97847.
994I

LMT AUDITING

 FRUIT COUNTRY
MOROCCO

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 FRUIT COUNTRY MOROCCO

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سمية، إق مة بهرزاد3، الط بق5 

الرقم22,الدار الشيض ء، املغرب - 

20000 الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

493569

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FRUIT(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.COUNTRY MOROCCO

غرض الشركة بإيج ز):)نش ط فال)

حي.
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الط بق5  بهرزاد3،) إق مة  سمية،)

(- املغرب) الشيض ء،) الرقم22,الدار 

20000)الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد اسم عي7 بنجلو4):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بنجلو4) اسم عي7  السيد 
عنوانه)ا))زاو ة زنقتي احمد الشر�سي)
وعلي عشد الرزاق اق مة ب فيو4 دور)

 20000 الشيض ء) راسي4  ا  الشقة 

الشيض ء) (20000 الدارالشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنجلو4) اسم عي7  السيد 

عنوانه)ا))زاو ة زنقتي احمد الشر�سي)

وعلي عشد الرزاق اق مة ب فيو4 دور)

 20000 الشيض ء) راسي4  ا  الشقة 

الشيض ء) (20000 الدارالشيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769021.

995I

KAOUN

TIJART FILALI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TIJART FILALI بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار روالد 

يحيى تمصلوحت الحوز مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TIJART(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.FILALI

-ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة والشن ء
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-بيع وبراء)مواد الشن ء

-اإلستيراد والتصدير

-وك لة عق ر ة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار روالد)

(- مراكش) الحوز  تمصلوحت  يحيى 

40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد ابن ب ر مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ابن ب ر مصطفى عنوانه)ا))

الحوز) تمصلوحت  يحيى  روالد  دوار 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابن ب ر مصطفى عنوانه)ا))

الحوز) تمصلوحت  يحيى  روالد  دوار 

مراكش)40000)مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بمراكش))بت ر خ)-)تحت رقم)

.-

996I

ACS CONSEILS

SWED CROSS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

ACS CONSEILS

اق مة محف ظ زنقة الجزائر الط بق 

2 ، 26100، بربيد املغرب

SWED CROSS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة واد 

املخ ز4 عم رة 3 الط بق 2 بقة 

6 االن رة 1 عي4 الشق - 26000 

الدارالشيض ء املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.21937

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2020)تقرر ح7) 31)دجنبر) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  SWED CROSS الوحيد) الشر ك 

درهم) (100.000 ررسم له ) مشلغ 

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة واد)

بقة) (2 الط بق) (3 عم رة) املخ ز4 

 26000 (- الشق) عي4  (1 االن رة) (6

الدارالشيض ء)املغرب نتيجة ل):)وقف)

النش ط.

اق مة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

2)بقة) الط بق) (3 واد املخ ز4 عم رة)

 26000 (- ( الشق) عي4  (1 االن رة) (6

الدارالشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) حمي7  ( حسن) السيد)ة))

عم رة) املخ ز4  واد  اق مة  عنوانه)ا))

عي4) (1 االن رة) (6 بقة) (2 الط بق) (3

الشق))26000)الدار الشيض ء)املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)765495.

997I

AMGHAR MOHAMED

MEZDOPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

MEZDOPORT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي -امللك 

املسمى س رة 2 تجزئة وف ء تجزئة 
رقم 08 صفرو - 31000 صفرو 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MEZDOPORT

غرض الشركة بإيج ز):)-مق ول في)

ابغ ل مختلفة)

-مق ول في نق7 الشض ئع).

-امللك) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

املسمى س رة)2)تجزئة وف ء)تجزئة رقم)

08)صفرو)-)31000)صفرو املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( الش س7) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد زهير الش س7)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الش س7 عنوانه)ا)) ادريس  السيد 
تجزئة س رة مس ي صفرو) (116 رقم)

31000)صفرو))املغرب.
السيد زهير الش س7))عنوانه)ا))رقم)
صفرو) مس ي  اله بمي  ( تجزئة) (50

31000)صفرو املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الش س7 عنوانه)ا)) ادريس  السيد 
تجزئة س رة مس ي صفرو)) (116 رقم)

31000)صفرو))املغرب

السيد زهير الش س7))عنوانه)ا))رقم)

صفرو) مس ي  اله بمي  ( تجزئة) (50

31000)صفرو))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)66/2021.

998I

ILYADO CONSULTING

STE NOMADIC BTP SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ILYADO CONSULTING

 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER(ETAGE (PRES

 CAFE(EL(OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE NOMADIC BTP SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع ابن 

خلدو4 اق مة رقم 12 الط بق الث لت 

بني مالل - 23000  بني مالل املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.6621

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 فبراير) (25 في) املؤرخ 

املص دقة على):

حمزة) محمد  )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (500 مغ زلي)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لف ئدة) رص7)

فبراير) (25 بت ر خ) معش س  ( ابرهيم)

.2020

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 22 بت ر خ) ( مالل) بشني  االبتدائية 

يوليوز)2020)تحت رقم)405.

999I
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

RAHC  كرياسيون بلوريال
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
كر  سيو4 بلور  ل  RAHC بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة رقم 
4 الط بق االول عم رة بلقز ز رقم 

5 مكرر -زنقة ابن تومرت  - 40000 
مراكش املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.86455
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)19)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
عم رة) االول  الط بق  (4 رقم) »بقة 
بلقز ز رقم)5)مكرر)-زنقة ابن تومرت))
- 40000)مراكش املغرب«)إلى)»مكتب)
 2 الوازيس) الرابع  الط بق  (10 رقم)
مراكش)) (40000  -   344 عم رة رقم)

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121747.

1000I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

EMSYS SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
EMSYS SARL  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: الط بق 

السفلي رقم  46A  حي الوف ق 

بنسرك و اك دير - 80000 اك دير 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.22921

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)05)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

مسيروحيد) وتعيي4  املسير  استق لة 

للشركة ملدة غير محدودة.))

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير االمض ء)الشنكي.)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

م يلي:)استق لة املسير السيد ص بري)

رم ني) السيد  تعيي4  و  الحق  عشد 

هش م مسيروحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.))

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير االمض ء)الشنكي.)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (05 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98691.

1001I

ACS CONSEILS

STE FZARA TEX

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ACS CONSEILS

اق مة محف ظ زنقة الجزائر الط بق 

2 ، 26100، بربيد املغرب

STE FZARA TEX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املنطقة 

الصن عية حي موالي ربيد رقم 127 

- 26000 الدارالشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.304521

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 نونبر) (09 في) املؤرخ 

املص دقة على):

الرحيم) عشد  ( )ة)) السيد) تفو ت 

فزارة)500)حصة اجتم عية من رص7)

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

حن 4))املروني بت ر خ)25)نونبر)2020.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 13 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)761031.

1002I

AL ISTICHARYA CONSULTING

STE CHR TRANS MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

AL ISTICHARYA CONSULTING

 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(BENI 21

 MELLAL ، 23500، BENI(MELLAL

MAROC

STE CHR TRANS MAROC بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

الخاللطة سوق السبت اوالد النم   

- 23020 سوق السبت اوالد النم   

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 79.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (15 في) املؤرخ 

املص دقة على):

السالم)) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 

حصة اجتم عية من) (500 ( زرزخ 4)

السيد) ( لف ئدة) حصة  (500 رص7)

 12 بت ر خ) ( )زرزخ 4) )ة))عشد السالم)

م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

رقم) تحت  (2021 م رس) (17 بت ر خ)

.142

1003I

zagora consulting sarl

AWJITRAV

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

zagora consulting sarl

رقم119  ب رع محمد 

الخ مس ، 47900، زاكورة 

املغرب--------------------

AWJITRAV بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي موالي 

ربيد - 47900 زاكورة املغرب.

ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3095

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 10)فبراير) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

مشلغ) ( (AWJITRAV الوحيد) الشر ك 

وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )

ربيد) موالي  حي  اإلجتم عي  مقره  

(: زاكورة املغرب نتيجة ل) (47900  -

التوقف عن مزاولة النش ط.

و حدد مقر التصفية ب حي موالي)

ربيد)-)47900)زاكورة املغرب.)

و عي4:

السيد)ة))عمر))اوجي7 و عنوانه)ا))

زاكورة) (47900 ربيد) موالي  حي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية:)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)16.

1004I
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

FERMETAL SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
FERMETAL SARL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 29 
تجزئة ايت سعيد ايت ملول عم لة 
انزك 4 ايت ملول  - 86150 ايت 

ملول املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.1759

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)31)غشت)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير املقر االجتم عي للشركة))
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تغيير املقر االجتم عي للشركة إلى:)رقم)
19)بلوك)1)تجزئة ررݣ نة ريت ملول).))

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة))

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)488.
1005I

WAFCOM

INTELBUREAU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

INTELBUREAU بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 61 ب رع 

اللة الي قوت تق طع مصطفى 

املع ني الط بق 1 رقم 56 مركز 

الر  ض الدار الشيض ء 20100 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

493203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.INTELBUREAU

بيع) :)براء) غرض الشركة بإيج ز)

وتأجير املعدات املكتبية.

61)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

اللة الي قوت تق طع مصطفى املع ني)
الر  ض) مركز  (56 رقم) (1 الط بق)

20100)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

بقيمة) (50 (: السيد محمد رس د) (-

100)درهم.

بقيمة) (50 (: الز ر) ي سي4  السيد 

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الز ر  ي سي4  السيد 

 28 بلوك ل رقم) (3 م) (3 حي السالمة)

الدارالشيض ء) (20100 الدار الشيض ء)

املغرب.

 25 السيد محمد رس د عنوانه)ا))
  5 زنقة مسك اللي7 حي الراحة رقم)

20100)الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 25 السيد محمد رس د عنوانه)ا))
  5 زنقة مسك اللي7 حي الراحة رقم)

20100)الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

1006I

moorish(co

ACUITY SMART HOMES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
ACUITY SMART HOMES بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 
املومن وزنقة سمية إق مة بهرزاد 
3 الط بق 4 رقم 20 الدار الشيض ء - 

20200 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

770969
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ACUITY SMART HOMES
تسو ق) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
وتكنولوجي ) اإللكترونية  املعدات 

املعلوم ت واملراقشة واألمن.
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عشد)
إق مة بهرزاد) وزنقة سمية  املومن 
(- الدار الشيض ء) (20 4)رقم) الط بق) (3

20200)الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 50 ( (: اإلله) عشد  حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيد ع دل حسني)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد حمزة عشد اإلله عنوانه)ا))
الشيض ء) بولو  اط لونت  زنقة  (9

20200)الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) حسني  ع دل  السيد 

الفردوس ش) ك ليفورني عم رة  ب ب 

14)ط)6)طر ق مكة الشيض ء)20200 

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة عشد اإلله عنوانه)ا))
الشيض ء) بولو  اط لونت  زنقة  (9

20200)الدار الشيض ء)املغرب

عنوانه)ا)) حسني  ع دل  السيد 

الفردوس ش) ك ليفورني عم رة  ب ب 

14)ط)6)طر ق مكة الشيض ء)20200 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)495331.

1007I

 centre de developpment profesionnel des

competences

PLATINIUM SEA FOOD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

PLATINIUM SEA FOOD بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 237 
ب رع مكة العيو4 - 70000 العيو4 

املغرب



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7464

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PLATINIUM SEA FOOD
األسم ك) (: غرض الشركة بإيج ز)

املحفوظة واألسم ك املجمدة).
عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)237 
العيو4) (70000 (- ب رع مكة العيو4)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد محمد الرزمة):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
800)حصة) ( (: السيد الرزمة ع لي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الرزمة  محمد  السيد 
ب رع محمد الزرقطوني فيال الرزمة)
العيو4) (70000 ربيد) موالي  حي 

املغرب.
عنوانه)ا)) ع لي  الرزمة  السيد 
ب رع محمد الزرقطوني فيال الرزمة)
العيو4) (70000 ر�سي) موالي  حي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الرزمة  محمد  السيد 
ب رع محمد الزرقطوني فيال الرزمة)
العيو4) (70000 ر�سي) موالي  حي 

املغرب
عنوانه)ا)) ع لي  الرزمة  السيد 
ب رع محمد الزرقطوني فيال الرزمة)
العيو4) (70000 ر�سي) موالي  حي 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
02)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)666/21.

1008I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MEGAL SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
MEGAL SARL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: الط بق 
األر�سي رقم 15 ب رع اسلي حي 
القدس اك دير - 80000 اك دير 

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.32823

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)15)دجنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت الحصص االجتم عية)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
مسير) مسيرتعيي4  املسير  استق لة 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغييراالمض ء)الشنكي.
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تفو ت الحصص االجتم عية):))فوت)
حصة) (7500 ع دل) بومر ت  السيد 

اجتم عية للسيد بوهو خ لد
بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
استق لة املسير السيد بومر ت ع دل)
وتعيي4 السيد بوهو خ لد مسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدودة
بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغييراالمض ء)الشنكي.

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98537.

1009I

moorish(co

OBV-MULTISERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

OBV-MULTISERVICES بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  ب رع عشد 

املومن وزنقة سمية إق مة بهرزاد 

3 الط بق 4 رقم 20 الدار الشيض ء - 

20200 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

770972

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

OBV- (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.MULTISERVICES

غرض الشركة بإيج ز):)بيع و براء)

املنتج ت الغذائية الزراعية وتداوله )

والشض ئع الدولية.

عنوا4 املقر االجتم عي):))ب رع عشد)

إق مة بهرزاد) وزنقة سمية  املومن 
(- الدار الشيض ء) (20 4)رقم) الط بق) (3

20200)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: السيد كوام جم ل كوام)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

ليتيتي ) ج نفي  كواكو  السيدة 

 100 حصة بقيمة) (500 ( (: س ندر ن)

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد كوام جم ل كوام عنوانه)ا))

 99326 الع ج) س ح7  (، ربيدج 4)

ربيدج 4 س ح7 الع ج.

ليتيتي ) ج نفي  كواكو  السيدة 

(، ربيدج 4) عنوانه)ا)) س ندر ن 

ربيدج 4) (99326 الع ج) س ح7 

س ح7 الع ج.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كوام جم ل كوام عنوانه)ا))

 99326 الع ج) س ح7  (، ربيدج 4)

ربيدج 4 س ح7 الع ج

ليتيتي ) ج نفي  كواكو  السيدة 

س ندر ن عنوانه)ا))ربيدج 4)،)س ح7)

الع ج)99326)ربيدج 4 س ح7 الع ج

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)495333.

1010I

S.A.S(Modes(&(Nuances   

Modes & Nuances S.A.S
بركة املس همة

إنش ء)فرع ت بع للشركة

S.A.S(Modes & Nuances

 K.M. 3,5, Angle(rue(du(Rif(et

 route(des(Zaërs ، 10170، rabat

maroc

Modes & Nuances(S.A.S بركة 

املس همة

 Km 3,5 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 Angle Rue Rif et Route des

 Zaërs(Km 3,5 Angle(Rue(Rif(et

 Route(des(Zaërs 10170 Rabat

.Maroc



7465 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)05)نونبر)2019)تقرر إنش ء)
التسمية) تحت  ( للشركة) ت بع  ( فرع)
 MODES(&(NUANCES(KENITRA
 Parc d’activité ب لعنوا4) الك ئن  و 
 commerciale Marjane - route
 sidi( allal( el( bahraoui( ( -( 14000
املسير من طرف) و  (kenitra Maroc

.FIKRI Safaa((السيد)ة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة))بت ر خ)21)ين ير)

2020)تحت رقم)89913.

1011I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

NEXT PROFIL SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
NEXT PROFIL SARL  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي:  بقعة 

رقم AC 237 نوع J  القدس اك دير - 
80000 اك دير  املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.40857
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)26)فبراير)2020
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تفو ت الحصص االجتم عية)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
غير) ملدة  للشركة  مسيرين  تعيي4 

محدودة
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغييراالمض ء)الشنكي
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

:)فوت) تفو ت الحصص االجتم عية)

حصة) (100 ع دل) بومر ت  السيد 

(- ي سي4) بومر ت  للسيد  اجتم عية 

حصة) (100 فوت السيد بوهو خ لد)

اجتم عية للسيد بومر ت ي سي4

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

والسيد) خ لد  بوهو  السيد  تعيي4 

بومر ت ي سي4 مسيرين للشركة ملدة)

غير محدودة

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغييراالمض ء)الشنكي

بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2020)تحت رقم)89882.

1012I

LMT AUDITING

DUNE ROUGE
إعال4 متعدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

DUNE ROUGE »بركة التوصية 

سهم«
ُ
ب أل

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 

عشداللطيف بن قدور ممر الر ف  

عم رة ي سي4 الط بق السفلي 

الدارالشيض ء  - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.121289

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)04)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

السيدة) طرف  من  سهم  (500 بيع)

الى) جيرمن  م ري  ب سك ل  ايكوننك 

NWAY GROUPE((بركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
ايكوننك) السيدة  املسيرين  اسق لة 
ب سك ل م ري جيرمن و السيد فيليب)
فرن رد م ري دكورس وتعيي4 السيد)

يونس نيت بحم د4))بصفة مسير)
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

راس امل ل
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

املس همة)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

م يلي:)تعيي4 املسيرين)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770633.
1013I

LMT AUDITING

OCG CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 ممث7 ق نوني للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
OCG CONSULTING »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: سذي 

عشدالرحم 4 تجزئة رقم 16 الط بق 
3، ان رة،  عي4 الشق الدارالشيض ء - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.
»تعيي4 ممث7 ق نوني  للشركة«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.168907

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
وتشع ) (2021 م رس) (05 في) املؤرخ 
تعيي4) تقرر  الح لي  املسير  الستق لة 

املمث7)ين))الق نوني)ين):)
-)الشق لي سيدي احمد)))

 OCG CONSULTING  -
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
سذي) ب:) اإلجتم عي  مقره   الك ئن 
الط بق) (16 عشدالرحم 4 تجزئة رقم)
الدارالشيض ء) الشق  عي4  ( ان رة،) (،3

20000)الدار الشيض ء)املغرب

عند) التج ري  السج7  رقم 
االقتض ء:)168907

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770718.

1014I

ste controle balance sarl

COMPTOIR AL FADILIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
COMPTOIR AL FADILIA بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 10 
متجر 5 تجزئة الف ضلية 1 مكن س  - 

50000 مكن س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52771
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.COMPTOIR AL FADILIA
عق قير)) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ب لتقسيط وت جر مواد الشن ء.
•ربغ ل مختلفة.
•منعش عق ري..

عنوا4 املقر االجتم عي):)عم رة)10 
متجر)5)تجزئة الف ضلية)1)مكن س))-)

50000)مكن س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7466

السيد بشيري))عشد اله دي)):))250 
حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

السيد بشيري محي الدين)):))250 
حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).
السيدة ح كمي هشة)):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( هشة) ح كمي  السيدة 
حي مرج 4 االطلس مكن س)) (07 رقم)

50000)مكن س املغرب.
اله دي)) عشد  ( بشيري) السيد 
مرج 4) (1 الط بق) (65 رقم) عنوانه)ا))
مكن س) (50000 مكن س) اطلس 

املغرب.
الدين)) محي  بشيري  السيد 
اطلس) مرج 4  (65 رقم) عنوانه)ا))

مكن س)50000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( هشة) ح كمي  السيدة 
رقم)07)حي مرج 4 االاطلس مكن س))

50000)مكن س املغرب
اله دي)) عشد  ( بشيري) السيد 
مرج 4) (1 الط بق) (65 رقم) عنوانه)ا))
مكن س) (50000 مكن س) اطلس 

املغرب
الدين)) محي  بشيري  السيد 
اطلس) مرج 4  (65 رقم) عنوانه)ا))

مكن س)50000)مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1515.
1015I

GULF MED IMMOBILIER    S.A.R.L

عقارات الخليج املتوسط
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

    GULF MED IMMOBILIER
S.A.R.L

 Hay(Mohammedia 3 N° 24 ،
14200، Sidi(Slimane(Maroc

عق رات الخليج املتوسط بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املحمدية 3 رقم 24 - 14200 سيدي 

سليم 4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)عق رات)

الخليج املتوسط.

رنشطة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واألعم ل) املش ني  العق رات  تج ر 

املتنوعة.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

املحمدية)3)رقم)24 - 14200)سيدي)

سليم 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) املس ري  عالء) السيد 

 14200  24 رقم) (3 تجزئة املحمدية)

سيدي سليم 4 املغرب.

السيد يوسف املس ري عنوانه)ا))

 14200  24 رقم) (3 تجزئة املحمدية)

سيدي سليم 4 املغرب.

الدين املس ري) السيد محمد به ء)

عنوانه)ا))تجزئة املحمدية)3)رقم)24 

14200)سيدي سليم 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املس ري  السيد هش م 

 14200  24 رقم) (3 تجزئة املحمدية)

سيدي سليم 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

سليم 4)) بسيدي  االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 م رس) (19 بت ر خ)

.23011121003122

1016I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RACHAD AGRI SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

RACHAD AGRI SARL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: دوار 

الشو ش ت ايت بوالطيب جم عة 

انش د4 عم لة ابتوكة ايت ب ه  - 

87100 ابتوكة ايت ب ه  املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.6533

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)02)ين ير)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت الحصص االجتم عية

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

وحيد) مسير  املسيروتعيي4  استق لة 

للشركة لفترة غير محدودة

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير السنة امل لية للشركة)

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير االمض ء)الشنكي

قرار رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

)فوت) تفو ت الحصص االجتم عية:)

حصة) (500 ربيد) وس لم  السيد 

احمد)) الشرايبي  للسيد  اجتم عية 

-فوت السيد اك و ابراهيم)500)حصة)

اجتم عية للسيد الشرايبي احمد

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
استق لة املسير السيد وس لم ربيد)
و تعيي4 السيد الشرايبي احمد مسير)

وحيد للشركة لفترة غير محدودة
بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
:السنة) للشركة) امل لية  السنة  تغيير 
من) ( امل لية للشركة ستحدد في سنة)
ف تح يوليوز الى)30)يونيو من ك7 سنة)
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير االمض ء)الشنكي
بند رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (15 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)383/2021.
1017I

SOFMEC

AGRIMERJ   اكري ميرج
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SOFMEC
 AV(YOUSSEF(IBN(TACHEFINE ،

35100، GUERCIF(MAROC
اكري ميرج   AGRIMERJ بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار اوالد 
عي�سى املع ر ف  ملر جة  - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2021/2005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اكري) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AGRIMERJ(((ميرج
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يتلخص) ( (: غرض الشركة بإيج ز)

االنش ء) في ابغ ل  الشركة  موضوع 

االرا�سي) وتجهيز  تهيئة  (- املختلفة)

الفالحية)-)التع م7 التج ري.

عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار اوالد)

 35100 (- ( ملر جة) ( املع ر ف) عي�سى 

جرسيف املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

900)حصة) ( (: السيد نوالي احمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد نوالي احمد عنوانه)ا))دوار)

اوالد عي�سى املع ر ف))ملر جة))35100 

جرسيف املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوالي احمد عنوانه)ا))دوار)

اوالد عي�سى املع ر ف))ملر جة))35100 

جرسيف املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( بجرسيف) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)1020/2021.

1018I

FISCALEX MAROC

TEF MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

TEF MAROC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 139 141 

ب رع محمد الشق ل الط بق الث لث 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.74629

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)12)دجنبر)2019)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الشق ل) محمد  ب رع  (141  139«

 40000 (- مراكش) الث لث  الط بق 

»مراكش) إلى) املغرب«) مراكش 

تجزئة) اسفي  طر ق  املن رة  مق طعة 

املن ر)195)الط بق االر�سي.)-)40000 

مراكش))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121825.

1019I

FISCALEX MAROC

MHRS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MHRS بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بن 

حفصية 14 مراكش جليز حي 

واد املخ ز4 و س حة 16 نونبر بن 

حفصية 14 مراكش جليز حي واد 

املخ ز4 و س حة 16 نونبر 40000 

مراكش املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.100461

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (06 في) املؤرخ 

املص دقة على):

هيني) سفي 4  )ة)) السيد) تفو ت 

40)حصة اجتم عية من رص7)1.000 

حصة لف ئدة))السيد))ة))فيليب م رك)

بت ر خ)06)ين ير)2021.

ازواو4) م جد  )ة)) السيد) تفو ت 
10)حصة اجتم عية من رص7)1.000 
حصة لف ئدة))السيد))ة))فيليب م رك)

بت ر خ)06)ين ير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121829.
1020I

Cabinet(Espace(Expertise(Comptable

AGRISED
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 Cabinet(Espace(Expertise
Comptable

 Angle Avenue Hassan II et
 Mohammed(VI(Appt 16B

 Résidence Palmeraie Temara
Centre ، 12000، Temara(Maroc
AGRISED بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 10RIAD وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 HARHOURA, TEMARA - 12000

.Temara Maroc
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.119603

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2020 نونبر) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):
صديقي) ز  د  )ة)) السيد) تفو ت 
 100 حصة اجتم عية من رص7) (50
ق سم ق د) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة)

بت ر خ)24)ركتوبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
دجنبر) (29 بت ر خ) ( التج ر ة ب لرب ط)

2020)تحت رقم)6640.
1021I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

KECH IS BETTER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC

KECH IS BETTER  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 18 

عم رة عمري رقم 460 مسيرة 1 )د) 
مراكش  - 40000 مراكش  املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
118084

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 KECH (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

. IS BETTER
ح نة) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 
رشخ ص) خمسة  من  رق7  تحت7 
واحد).وجش ت) طرف  من  )مستغلة 

خفيفة ووجش ت سريعة.
 18 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
)د)) (1 مسيرة) (460 عم رة عمري رقم)

مراكش))-)40000)مراكش))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد االدري�سي بن قدور):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
قدور) بن  االدري�سي  السيد 
العوام) ( ابن) زوبير  ب رع  عنوانه)ا))
عم رة رصشح ني))02)رقم))03  40000 

مراكش))املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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قدور) بن  االدري�سي  السيد 
العوام) ( ابن) زوبير  ب رع  عنوانه)ا))
عم رة رصشح ني)02)رقم))03  40000 

مراكش))املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (03 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2020)تحت رقم)-.

1022I

AMJAD NADIR CASH

أمجاد نادر كاش/أمجاد نادر 
كاش بلوس

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

AMJAD NADIR CASH
 Résidence,138

 HANANE,Boulevard
 Bahmad,BELVEDERE ، 20300،

Casablanca MAROC
رمج د ن در ك ش/رمج د ن در ك ش 

بلوس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 364 املجد 
2 ابي الجعد - 25060 ابي الجعد 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

517
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
رمج د) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

ن در ك ش/رمج د ن در ك ش بلوس.
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
االموال و خدم ت م لية و بشه م لية.

 364 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ابي) (25060 (- الجعد) ابي  (2 املجد)

الجعد املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة نورة ندير):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ندير  نورة  السيدة 
حن 4) آق مة  ( ب حم د) ب رع  بلفدير 
 20300 الدار الشيض ء) الشقة4) (138

الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ندير  نورة  السيدة 
حن 4) آق مة  ( ب حم د) ب رع  بلفدير 
 20300 الدار الشيض ء) الشقة4) (138

الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت ر خ) ( الجعد) ب بي  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)07/2021.
1023I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SAFRAG SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
SAFRAG SARL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: ريت ملول 
الطر ق الرئيسية ت رودانت كلم 1.5 
عم لة انزݣ 4 ريت ملول - 86150  

ريت ملول املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.2015

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)29)ين ير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير املقر االجتم عي للشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة)
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تغييراملقر االجتم عي للشركة إلى:)رقم)

765)املنطقة الصن عية عم لة انزك 4)
ريت ملول

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (24 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)487.

1024I

CABINET BADREDDINE

Z IMPRESSION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

CABINET BADREDDINE

279 ر مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

Z IMPRESSION بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 522 

طر ق آسفي سيدي غ نم  - 40000 

مراكش املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.28215

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر) (2021 م رس) (01 في) املؤرخ 

ذات) بركة  (Z IMPRESSION ح7)

ررسم له ) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره ) وعنوا4  درهم  (500.000

طر ق آسفي سيدي) (522 اإلجتم عي)

غ نم))-)40000)مراكش املغرب نتيجة)

ل*.

و عي4:

الزغ ري كرامة) ( رحمد) السيد)ة))

جوري) جو4  زنقة  (59 عنوانه)ا)) و 

املغرب) الشيض ء) الدار  (20000

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

 522 وفي) (2021 م رس) (01 بت ر خ)

 40000 (- ( طر ق آسفي سيدي غ نم)

مراكش املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122119.
1025I

مين رة فين نس جروب

الورزازي اكري
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

مين رة فين نس جروب
52 ب رع موالي ربيد بقة رقم 
7 الط بق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
الورزازي اكري بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 52 ب رع 
موالي ربيد بقة رقم 7 الط بق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.111447

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)05)م رس)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 7 »52)ب رع موالي ربيد بقة رقم)
الط بق الرابع جليز)-)40000)مراكش)
املغرب«)إلى)»ملكية)»الورزازي«)دائرة)
الشور بلدية الو دا4)،)دوار املحمدية)،)
لال مزارة))-)40000)مراكش))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122116.
1026I

مين رة فين نس جروب

الورزازي اكري
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 ممث7 ق نوني للشركة

مين رة فين نس جروب
52 ب رع موالي ربيد بقة رقم 
7 الط بق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
الورزازي اكري »بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد«
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وعنوا4 مقره  االجتم عي: 52 ب رع 

موالي ربيد بقة رقم 7 الط بق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

»تعيي4 ممث7 ق نوني  للشركة«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.111447

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

وتشع ) (2021 م رس) (05 في) املؤرخ 

تعيي4) تقرر  جدد  لتعيي4 مسير)ين))

املمث7)ين))الق نوني)ين):)

-)نجي العي �سي

...............)بركة ذات مسؤولية)) (-

محدودة ذات الشر ك الوحيد الك ئن)

(........... (........... مقره  اإلجتم عي ب:)

............ .............
عند) التج ري  السج7  رقم 

االقتض ء:)............

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122116.

1027I

CABINET BADREDDINE

 LABORATOIRE GRAND

  ANALYSE GEIE CIVIL

LGAGC
إعال4 متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

279 ر مسيرة 1 اق مة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

 LABORATOIRE GRAND

  »ANALYSE(GEIE(CIVIL  »LGAGC

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: تجزئة  

املس ر بلمج د رقم 603 الط بق 

السفلي طر ق آسفي  - 40000 

مراكش املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.104987

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)08)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

العروس) السيدة س رة  اق لة  م يلي:)

من التسيير الشركة و تعيي4 السيدة))

ربيدة لهلي7 كمسيرة ق نوني  ليست)

لشط قة) الح ملة  للشركة  بر كة 

 EA155414 رقم) الوطنية  التعر ف 

الشحيرة)) املول  ولد  بدوار  والس كنة 

سيدي بوعثم 4 بن جر ر ملدة سنة)

قش7) من  فني   تعم7  الشركة  ر4  و 

بيع) بعد  ( ربيدة) لهلي7  السيدة 

حصص السيد بدواني الحسي4 على)

املستوى امل لي للشركة و رصشح يلتزم)

السيد) الوحيد  املس هم  ب المض ء)

بوخيمة عشد املجيد))))))))

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

الى) للشركة  االجتم عي  املقر  تحو 7 

العنوا4 الت لي):)الشقة رقم)8)الط بق)

 187 رقم) ر  حرف  (1 املسيرة) الث لث 

مراكش)

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

حصة للسيد حني4 داوود) (330 بيع)

عشد) بوخيمة  ريت  السيد  لف ئدة 

املجيد الدي وافق على استحواد)330 

حصة و بيع)340)حصة للسيد بدواني)

الحسي4 لف ئدة السيد ريت بوخيمة)

عشد املجيد الدي وافق على استحواد))

 670 الشيع) مجموع  ري  حصة  (340

رصشح) لدلك  ( (. اجتم عية) حصة 

املجيد) عشد  بوخيمة  ريت  السيد 

 1000 ب) للشركة  الوحيد  املس هم 

حصة))وقرر تحو 7 الشك7 الق نوني)

املسؤولية) دات  بركة  الى  للشركة 

املحدودة دات الشر ك الوحيد)))

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)*:)الذي ينص على م يلي:)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122091.

1028I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ســـوفــلـــــو

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ســـوفــلـــــو  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 10 بــ رع 

الحــر ــة  الطــ بــق 3  بـقــــة رقـــم 6  -- 

20210  الشيضـــ ء املغــــرب .

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.241.819

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تقرر ح7) 07)دجنبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  بركة  ( ســـوفــلـــــو)

 150.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

 10 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  

بــ رع الحــر ــة))الطــ بــق)3))بـقــــة رقـــم)

6  -- 20210))الشيضـــ ء)املغــــرب))نتيجة)

للمنـــ فســــة و األزمـــة اإلقتصـــ ديـــة).

و عي4:

السيد)ة))عشـــد الـعـــــز ــــز)))))حمــــري)))

هـشــري) جشــ7  زنقـة  (11 عنوانه)ا)) و 

20460)الشيضــ ء)))املــغــــرب))) ( ( السيـــ ل)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

زنقــة) (4 وفي) (2020 دجنبر) (07 بت ر خ)

(-- ( الســوســـن) عــش  حــي  اليــرمـــوك 

20210))الشيضـــ ء))املــغــــرب)).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770.636.

1029I

fiduciaire(dar(dmana

 STE IMPORTATEUR BAB
HAD

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرع و ي4 درب الدرع و ي4 

رقم 10 وزا4 حي الدرع و ي4 درب 
الدرع و ي4 رقم 10 وزا4، 16200، 

وزا4 املغرب
 STE IMPORTATEUR BAB HAD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
موالي عشد الرحم 4 الشر ف 

حي الشرف ء  بفش و4 - 91000 
بفش و4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
1661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.IMPORTATEUR BAB HAD
استراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

والتصدير.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الشر ف) الرحم 4  عشد  موالي 
 91000 (- بفش و4) ( الشرف ء) حي 

بفش و4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد مصطفى الته مي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد مصطفى الته مي))عنوانه)ا))
طنجة) (38 رقم) (14 زنقة) بيلير  بحي 

90060)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى الته مي))عنوانه)ا))
طنجة) (38 رقم) (14 زنقة) بيلير  بحي 

90060)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت ر خ) ( بشفش و4) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)25/2021.

1030I

fiduciaire(dar(dmana

OTESLA TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

fiduciaire(dar(dmana

حي الدرع و ي4 درب الدرع و ي4 
رقم 10 وزا4 حي الدرع و ي4 درب 

الدرع و ي4 رقم 10 وزا4، 16200، 

وزا4 املغرب

OTESLA TRANS   بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

مسن نة السفلي تجزئة 6989 مق ب7 

لسوق القرب طنجة - 90060 طنجة 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1744

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)ين ير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 6989 »ب رع مسن نة السفلي تجزئة)

مق ب7 لسوق القرب طنجة)-)90060 

اك دير) »بحي  إلى) املغرب«) طنجة 

 5 اليزيد) السع دة  تجزئة  بوسوالف 

(- 08)وزا4) الط بق األول الشقة رقم)

16200)وزا4))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( بوزا4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2973.
1031I

LMT AUDITING

 FARMING COUNTRY
MOROCCO

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

 FARMING COUNTRY
MOROCCO بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 124 
مكرر زنقة النح س نهوي ) زنقة 

مونت پلڤو) مع ر ف - 20000 الدار 
الشيض ء املغرب - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493571

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 FARMING COUNTRY  :

.MOROCCO
غرض الشركة بإيج ز):)نش ط فال)

حي.
رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(( نهوي) النح س  زنقة  مكرر  (124
 20000 (- زنقة مونت پلڤو))مع ر ف)
الدار الشيض ء)املغرب)-)20000)الدار)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد اسم عي7 بنجلو4):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

بنجلو4) اسم عي7  السيد 
او ة زنقتي احمد الشر�سي) عنوانه)ا))
وعلي عشد الرزاق اق مة ب فيو4 دور)
 20000 الشيض ء) راسي4  ا  الشقة 

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنجلو4) اسم عي7  السيد 
و ة زنقتي احمد الشر�سي) عنوانه)ا))
وعلي عشد الرزاق اق مة ب فيو4 دور)
 20000 الشيض ء) راسي4  ا  الشقة 

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769024.
1032I

STE FIACCOF 

STE AFYAS SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE AFYAS SARL AU  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 97 

حي تقسيم  صفرو  31204 صفرو  
املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2343
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر ح7) 26)فبراير) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

 STE AFYAS SARL الشر ك الوحيد)
100.000)درهم) )مشلغ ررسم له ) ( (AU
 97 رقم) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 
صفرو)) (31204 ( صفرو) ( حي تقسيم)
تحقيق) لعدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

اهداف الشركة وتراكم الديو4).
 97 و حدد مقر التصفية ب رقم)
صفرو)) (31204 ( صفرو) ( حي تقسيم)

املغرب.)
و عي4:

السيد)ة))عمور))خ لد و عنوانه)ا))
رقم)97)حي ت قصبت))31204)صفرو))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)70.

1033I

ESPERE CONSULTING

فامولوجي ترونس
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

ف مولوجي ترونس  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حى النسيم 
الدراركة اك دير - 80000 اك دير 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46651
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

ف مولوجي ترونس).
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.
حى) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 80000 (- اك دير) الدراركة  النسيم 

اك دير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: الصغير) فيص7  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد خي ر محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الصغير  السيد فيص7 
بإنزك 4) الرقم41) ( لحم) بيت  زنقة 

81000)انزك 4 املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  خي ر  السيد 
ب رع كسيمة رقم)41)انزك 4)81000 

انزك 4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الصغير  السيد فيص7 
بإنزك 4) الرقم41) ( لحم) بيت  زنقة 

81000)انزك 4 املغرب
عنوانه)ا)) محمد  خي ر  السيد 
ب رع كسيمة رقم)41)انزك 4)81000 

انزك 4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98784.
1034I

إئتم ني ت الدر وش

SARROUJAA TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

إئتم ني ت الدر وش
ب رع عالل بن عشد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

SARROUJAA TRANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عي4 

الشوك  - 92000 العرائش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

5249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 يونيو) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SARROUJAA TRANS

 Transport(:(غرض الشركة بإيج ز

. du personnel

عي4) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الشوك))-)92000)العرائش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: )امش رك) السيد سروخة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد سروخة))امش رك عنوانه)ا))

العرائش) (92000 ( الشوك) عي4 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سروخة))امش رك عنوانه)ا))

عي4 الشوك))92000)العرائش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت ر خ) ( ب لعرائش) االبتدائية 

يوليوز)2020)تحت رقم)371.

1035I

محمد حسني العك ري

رومبار باب جديد
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

محمد حسني العك ري

61 زنقة يوغوسالفي  ممر الغندوري 

عم رة الغندوري الط بق الث ني 

بقة رقم 6 جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

رومش ر ب ب جديد بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنة املعشد 

الحي الشتوي رقم 4 40000 40000 

MARRAKECH املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.13911

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2019 غشت) (02 في) املؤرخ 

املص دقة على):

محمد بنس لم) )ة)) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من) (32.500 بن ني)

السيد) ( 32.500)حصة لف ئدة) رص7)
يوليوز) (19 بت ر خ) بن ني  احمد  )ة))

.2019

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121786.

1036I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 COMPLEXE ALMOGAR

SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 COMPLEXE ALMOGAR SARL

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 224 
مكرر بلوك ج حي ال ب لي بيوكرى 

ابتوكة ايت ب ه  - 87100 ابتوكة 

ايت ب ه  املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.10321
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)20)ركتوبر)2020
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
توسيع الهدف التج ري للشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
توسيع الهدف التج ري للشركة):)-)بيع)
املعدات واملواد والتجهيزات املكتبية)
رعم ل) (- ( املعلوم تية) واملستلزم ت 
(- املدرسية) اللوازم  بيع  و  الطش عة 
االلكترونية) واملعدات  العق قير  بيع 
واملعدات الزراعية ومعدات الحفالت)

و اللوازم الر  ضية ومواد التنظيف
بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (15 بت ر خ) ( االبتدائية ب نزك 4)

2021)تحت رقم)384.

1037I

MOORISH

FK CORPORATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

MOORISH
39 ب رع لال ي قوت الط بق 5 بقة د 

، 20080، الدار الشيض ء املغرب
FK CORPORATION  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 410 ب رع 
الزرقطوني إق مة ح مد الشقة 1 - 

20040 الدار الشيض ء املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.428965

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 دجنبر) (17 في) املؤرخ 

املص دقة على):
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تفو ت السيد))ة))ف بريس ليون رد))
250)حصة اجتم عية) ديزاير كوا�سي)
)السيد) 500)حصة لف ئدة) من رص7)
)ة))ميس 4))إيجي سيلفيستر بت ر خ)17 

دجنبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770419.
1038I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

COPRONET SARL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
COPRONET SARL بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار ايت 
ت ووكت الحي املحمدي اك دير  - 

80000 اك دير  املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
46411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (14
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.COPRONET SARL
تسيير) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

امللكية املشتركة
مق ولة في اعم ل مختلفة)

:)دوار ايت) عنوا4 املقر االجتم عي)
(- ( اك دير) املحمدي  الحي  ت ووكت 

80000)اك دير))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

-)السيد ركروت عشد االله)):)1000 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

االله)) عشد  ركروت  السيد 
اك دير) ت ووكت  ايت  عنوانه)ا))

80000)اك دير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االله)) عشد  ركروت  السيد 
اك دير) ت ووكت  ايت  عنوانه)ا))

80000)اك دير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (03 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98538.
1039I

STE FIACCOF 

LEHNA CITY CAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
LEHNA CITY CAR  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 257 
ب رع هشة رقم 1 تغ ت ف س  ف س  

30000 ف س املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.7645

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)12)ين ير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
تغ ت) (1 رقم) هشة  ب رع  (257 »رقم)
ف س))ف س))30000)ف س املغرب«)إلى)
»رقم)3ب رع))سيدي محمد))السعدية))

63000)السعيدية)))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)127.

1040I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

LABWA TRANSPORT SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 LABWA TRANSPORT SARL

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 14 

زنقة 01 بلوك 03 حي رس يس تكو ن 

رك دير - 80000 رك دير املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.44993

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)02)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

توسيع الهدف التج ري للشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

الى) للشركة  التج ري  الهدف  توسيع 

للمستخدمي4) املشترك  النق7  (- ( (:

لحس ب الغير-)نق7 الشض ئع لحس ب)

الغير وطني  ودولي )))

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98810.

1041I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

  REEDWOOD LOGISTICS
SARL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 REEDWOOD(LOGISTICS  SARL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 29 حي 

الجه دية الفالحية تيكو ن اك دير - 

80000 اك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.REEDWOOD LOGISTICS  SARL

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير وطني  ودولي.
 29 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

حي الجه دية الفالحية تيكو ن اك دير)

- 80000)اك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1000 (: حمزة) امالل  السيد  (-

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) حمزة  امالل  السيد 
بلوك ه)4)رقم)13)حي الداخلة اك دير)

80000)اك دير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمزة  امالل  السيد 
بلوك ه)4)رقم)13)حي الداخلة اك دير)

80000)اك دير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98809.

1042I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

S.H.Y PERFORMANCE SARL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 S.H.Y PERFORMANCE SARL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 82 و 
83 الط بق الخ مس عم رة مرحش  

ملتقى ب رع محمد الشيخ السعدي 
و ب رع  29 فبراير ت لبرجت  رك دير - 

80000   رك دير املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
46415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 S.H.Y (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.PERFORMANCE SARL

مركز) ( ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االتص ل اله تفي

االستيراد والتصدير
 82 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الط بق الخ مس عم رة مرحش ) (83 و)

ملتقى ب رع محمد الشيخ السعدي)

(- )رك دير) 29)فبراير ت لبرجت) ( و ب رع)

80000)))رك دير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

 1000 (: ( السيدة التج ني ف طمة)

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة التج ني ف طمة))عنوانه)ا))
الغربية) اليوسفية  (58 بلوك) (7 رقم)

الرب ط)10190)الرب ط املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( يوه 4) نيكراو  السيد 
20)زنقة املر نيي4 ق م رك دير)80000  

رك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98541.

1043I

ديوا4 التوثيق العصري

مولينار
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

ديوا4 التوثيق العصري

72 ب رع يعقوب املنصور الدار 

الشيض ء، 20200، الدار الشيض ء 

املغرب

مولين ر بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 

عز ز بالل مع ر ف الدار الشيض ء  

20200 الدار الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.234917
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))كر م)))اعم روش)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (666
2.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))رقية))

سهي7))بت ر خ)03)م رس)2021.
تفو ت السيد))ة))كر م)))اعم روش)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (667
2.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))لينة))

اعم روش))بت ر خ)03)م رس)2021.
كر م))) )ة)) السيد) تفو ت 
667)حصة اجتم عية من) اعم روش)
رص7)2.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))
م رس) (03 بت ر خ) ( اعم روش) ( محمد)

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770063.

1044I

HORICOM

ALIOUI BRIQUE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ALIOUI BRIQUE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

مرج 4 رقم 440 - 14200 سيدي 
سليم 4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
3087

 26 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. ALIOUI BRIQUE

ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)املختلفة.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سيدي) (14200  -  440 رقم) مرج 4 

سليم 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الحكيم) عشد  اعليوي  السيد 

عنوانه)ا))قصر النيف النيف)45800 

تنغير املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  اعليوي  السيد 

تنغير) (45800 النيف) النيف  قصر 

املغرب.

اله دي) عشد  اعليوي  السيد 

 440 رقم) مرج 4  تجزئة  عنوانه)ا))

14200)سيدي سليم 4 املغرب.

العز ز) عشد  اعليوي  السيد 

الجرف) فزن   حن بو  قصر  عنوانه)ا))

52200)ارفود املغرب.

الصمد) عشد  اعليوي  السيد 

الجرف) فزن   حن بو  قصر  عنوانه)ا))

52200)ارفود املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم) عشد  اعليوي  السيد 

عنوانه)ا))قصر النيف النيف)45800 

تنغير املغرب

عنوانه)ا)) محمد  اعليوي  السيد 

تنغير) (45800 النيف) النيف  قصر 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ) ( سليم 4) بسيدي  االبتدائية 

17)م رس)2021)تحت رقم)61.

1045I
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STE AZ POINT

STE AZ POINT
إعال4 متعدد القرارات

STE AZ POINT

 Sidi(moumen ، 20220،

casablanca maroc

STE AZ POINT »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 65LT :وعنوا4 مقره  االجتم عي

 SARAZIN SIDI MOUMEN RD

  RUE 9 LOT 20 CASABLANCA

.- 20400 CASABLANCA(MAROC

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.454977

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)29)بتنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير مقر الشركة إلى العنوا4 الت لي:)

مومن) سيدي  سراز ن  تجزئة  (65

 20 تجزئة) (9 ب رع) ( الط بق االر�سي)

الدار الشيض ء))))

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت نصف حصص الشركة اي م )

حصة من طرف السيد) (500 يع دل)

ربيد) السيد  لف ئدة  عز زي  زكر  ء)

عربي

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

إلى) للشركة  الق نوني  الشك7  تحول 

بركة ذات املسؤولية محدودة)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

ليالئم) األس �سي  الق نو4  تعدي7 

التغييرات رعاله

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770291.

1046I

S.A.S(Modes(&(Nuances   

Modes & Nuances S.A.S
بركة املس همة

إنش ء)فرع ت بع للشركة

S.A.S(Modes & Nuances

 K.M. 3,5, Angle(rue(du(Rif(et

 route(des(Zaërs ، 10170، rabat

maroc

Modes & Nuances(S.A.S بركة 

املس همة

 K.M. 3,5, وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 Angle rue du Rif et route des

.Zaërs,10170 .  rabat(Maroc

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)05)نونبر)2019)تقرر إنش ء)

فرع))ت بع للشركة))تحت التسمية)-)و)

 Parc d’activités ب لعنوا4) الك ئن 

 commerciales MARJANE Route

 Agouray,(Commune(d’Ait(Ouhlal

Meknes Maroc 34222)و املسير من)

.FIKRI Safaa((طرف السيد)ة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (22 بت ر خ) ( بمكن س) التج ر ة 

2020)تحت رقم)89913.

1047I

Société marocaine de révision des comptes

تراتير هولدينك
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63

 résidence(le(Yacht, immeuble

 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،

20000، CASABLANCA(MAROC

تراتير هولدينك بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحر ة الط بق الت لت رقم 5 الدار 

الشيض ء - 20000 الدار لشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
485769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تراتير) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

هولدينك.
جميع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
االبغ ل) و  املتعددة  الشن ء) خدم ت 

الع مة.
زنقة) (10 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الدار) (5 الت لت رقم) الط بق  الحر ة 
لشيض ء) الدار  (20000 (- الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد امحمد بونو):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: السيد عشد الكر م ملر ني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: السيد محمد عم د ملر ني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
 19 السيد امحمد بونو عنوانه)ا))
ز  4) والد  اق مة حديقة  ايفني  زنقة 
20000)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.
ملر ني) الكر م  عشد  السيد 
اق مة) ايفني  زنقة  (19.. عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  ز  4  والد  حديقة 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
ملر ني) عم د  محمد  السيد 
والد) حديقة  اق مة  ايفني  عنوانه)ا))
الدار) (20000 الشيض ء) الدار  ز  4 

الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ملر ني) عم د  محمد  السيد 
اق مة) ايفني  زنقة  (19 عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  ز  4  والد  حديقة 

20000)الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2021)تحت رقم)761481.

1048I

محمد حسني العك ري

كومبليكس دانيماسيون 
توريستيك اسالن
إعال4 متعدد القرارات

محمد حسني العك ري
61 زنقة يوغوسالفي  ممر الغندوري 

عم رة الغندوري الط بق الث ني 
بقة رقم 6 جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
كومشليكس دانيم سيو4 توريستيك 

اسال4 »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 
محمد الخ مس املدينة رقم 279 
 MARRAKECH 40000 40000

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.9085

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)24)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

هشة حصص اجتم عية
قرار رقم)2):)الذي ينص على م يلي:)

اثش ت التوزيع الجديد
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تعدي7 النظ م االس �سي للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
على) ينص  الذي  (:7-8 رقم) بند 
م يلي:)مس همة)-)الرسم ل االجتم عي
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121787.

1049I
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 GROUPE FILALI TARRASS
DE TRANSPORT
إعال4 متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 GROUPE FILALI TARRASS
DE TRANSPORT »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 
الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: مركز 
ر  ض 61, زاو ة محج اللة ي قوت و 
مصطفى املع ني, 69 ط بق 2 - الدار 

الشيض ء - -  الدار الشيض ء املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.435587

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)08)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
م يلي:)الشر ك الوحيد قرر نق7 املقر)
اإلجتم عي للشركة للعنوا4 الجديد,)
بقة)4)الط بق الث ني,)1)زنقة رفزنس,)
الشيض ء,) الدار  (20300 بلفدير,) حي 

الصخور السوداء)
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
قرر تفو ت جميع الحصص بم  قدره)
السيدة) تملكه   التي  حصة  (1000
حمزة) السيد  إلى  الش وني  صوفي  

فياللي طراس
الذي) (: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (3 قرار رقم)
ينص على م يلي:)قرر قشول استق لة)
عنوانه ,) الش وني,) صوفي   السيدة 
إق مة) (114 ر/4,  بلوك  سالم  عم رة 
بط قته ) رقم  رك دير  (- املوظفي4)
اإلزدي د) ت ر خ  (,C375893 الوطنية)
مغربية,) جنسيته   (,18/03/1984
وقرر) وحيد.) كمسير  مه مه   من 
طراس,) فاللي  حمزة  السيد  تعيي4 
ال) اق مة  راسي4  زنقة  زاو ة  عنوانه 
ف ل) (,16 بقة) ( ( (4 الط بق) مجد,)
فلوري))-)الدار الشيض ء,)رقم بط قته)

اإلزدي د) ت ر خ  (,C796050 الوطنية)
مغربية,) جنسيته  (,26/08/1983
ملدة) للشركة  الوحيد  املسير  بصفته 

غير محددة)
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
الذي ينص) (:15 ,7  ,6  ,4 بند رقم)

على م يلي:)4, 6, 7, 15
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771189.

1050I

CABINET BADREDDINE

 ZAKARIA SERVICE AUTO«
»Par abréviation  »Z.S.A

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

إنش ء)فرع ت بع للشركة

CABINET BADREDDINE
279 ر مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 ZAKARIA(SERVICE(AUTO« Par
abréviation  »Z.S.A«  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مسيرة 2 
عملية الرج ء عم رة N الشقة رقم 

14 - 4000 مراكش املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.93689

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)م رس)2021)تقرر إنش ء)
التسمية) تحت  ( للشركة) ت بع  ( فرع)
 ZAKARIA( SERVICE( AUTO«( Par
الك ئن) و  ( (»abréviation( ( »Z.S.A
رم م) الصو رة  طر ق  ب لعنوا4 
مراكش) (40000 (- ( جم عة السع دة)
املغرب و املسير من طرف السيد)ة))

سو دالعي4 يوسف.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122123.

1051I

إسترليس

أس إ سوليسيون
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

إسترليس
تجزئة من زل  17 زنقة بشير  لعلج   لو 
لوفر سنتر رقم 23 ط بق 4 مع ر ف ، 

20340، الدارالشيض ء املغرب
رس إ سوليسيو4 بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  304 ب رع 
إبراهيم الروداني إق مة الشف ء 
الط بق 5 بقة 10   - 20380 
الدارالشيض ء اململكة املغربية

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
10596

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
إ) رس  (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

سوليسيو4.
بيع) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املنتوج ت و الخدم ت املعلوم تية.
 304 ( (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب رع إبراهيم الروداني إق مة الشف ء)
 20380  -    10 بقة) (5 الط بق)

الدارالشيض ء)اململكة املغربية.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
بوقي) الجلي7  عشد  ( السيد)
االدري�سي):))1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

بوقي) الجلي7  عشد  ( السيد)
ط رق) حي  عنوانه)ا)) االدري�سي 
 20600 ( البرنو�سي) (6 رقم) (52 زنقة)

الدارالشيض ء)اململكة املغربية.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوقي) الجلي7  عشد  ( السيد)
ط رق) حي  عنوانه)ا)) االدري�سي 
 20600 ( البرنو�سي) (6 رقم) (52 زنقة)

الدارالشيض ء)اململكة املغربية
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770842.

1052I

KBH CONSULTING

SOLVADTEC »  SARL «
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
» SOLVADTEC »  SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

فنيدق رواق روالد الح ج س يس 
جم عة روالد طيب ،ف س - 30000 

ف س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66901
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(« (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOLVADTEC(»((SARL
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيج ز)
واملواد) واملعدات  اآلالت  وتصدير 

الخ م في القط ع الصن عي.
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-)توزيع املذيش ت واملواد الالصقة.

واملواد) ( توزيع املنتج ت واآلالت) (-

الخ م في القط ع الصن عي..

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

س يس) الح ج  روالد  رواق  فنيدق 

 30000 (- ،ف س) جم عة روالد طيب)

ف س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

االدري�سي) خ لد  محمد  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (500 ( (: اليلولي)

درهم للحصة).

االدري�سي) ربيع  محمد  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (500 ( (: ( اليلولي)

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

االدري�سي) خ لد  محمد  السيد 

2)تجزئة) /)ك) (315 اليلولي عنوانه)ا))

ف س) (30000 ف س) تغ ت  الحديقة 

املغرب.

االدري�سي) ربيع  محمد  السيد 

ب رع الضحى) (23 عنوانه)ا)) ( اليلولي)

ف س) صفرو  طر ق  االم7  تجزئة 

30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي) خ لد  محمد  السيد 

2)تجزئة) /)ك) (315 اليلولي عنوانه)ا))

ف س) (30000 ف س) تغ ت  الحديقة 

املغرب

االدري�سي) ربيع  محمد  السيد 

ب رع الضحى) (23 عنوانه)ا)) ( اليلولي)

ف س) صفرو  طر ق  االم7  تجزئة 

30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1383.

1053I

جيسط كومشط  ش.ذ.م.م.ش.و

IMONAZI SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

جيسط كومشط  ش.ذ.م.م.ش.و
ب رع الحسن األول، إق مة ب ب 

العقلة د، الط بق األر�سي، تطوا4 
تطوا4، 93000، تطوا4 املغرب
IMONAZI SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

ازرو،تجزئة رندا رقم 57 تطوا4 . 
تطوا4 93000 تطوا4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.IMONAZI SARL
غرض الشركة بإيج ز):)))))))))

*)االنع ش العق ري.
*)ابغ ل الشن ء)املختلفة

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(. تطوا4) (57 رقم) رندا  ازرو،تجزئة 

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 400 ( (: السيد مصطفى اجوالس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 225 ( (: الغرب وي) العز ز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 225 ( (: الشرقي) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
150)حصة) ( السيد ن در الوه بي):)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اجوالس) مصطفى  السيد 

رقم) الف �سي  عالل  ب رع  عنوانه)ا))

144)تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.

السيد العز ز الغرب وي عنوانه)ا))

حي املسيرة الخضراء)ج ر/د ب رع)12 

رقم)48)القصر الكشير)92150)القصر)

الكشير املغرب.

السيدة مليكة الشرقي عنوانه)ا))

حي املسيرة الخضراء)ج ر/د ب رع)12 

رقم)48)القصر الكشير)92150)القصر)

الكشير املغرب.

عنوانه)ا)) الوه بي  ن در  السيد 

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اجوالس) مصطفى  السيد 

رقم) الف �سي  عالل  ب رع  عنوانه)ا))

144)تطوا4)93000)تطوا4 املغرب

السيد العز ز الغرب وي عنوانه)ا))

حي املسيرة الخضراء)ج ر/د ب رع)12 

رقم)48)القصر الكشير)92150)القصر)

الكشير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0666.

1054I

fidexpertise

MAISON DU LISSAGE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالط بق الخ مس 

بقة رقم  10 مع رف الدارالشيض ء. 

، 20000، الدارالشيض ء. املغرب

MAISON DU LISSAGE بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة زنقة 

ام م  الشخ ري و زنقة ابو عش س 

العزفي  الدارالشيض ء - 20330 

الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

491543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAISON DU LISSAGE

العن ية) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ب لجم ل

ص لو4 للحالقة.
عنوا4 املقر االجتم عي):)زاو ة زنقة)

ام م))الشخ ري و زنقة ابو عش س العزفي))

20330)الدارالشيض ء) الدارالشيض ء)-)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: حم ل) ن هد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ن هد حم ل):)نقدية بقيمة)

100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة ن هد حم ل عنوانه)ا))57 
حي) (13 5)بقة) زنقة االرجوا4 ط بق)

الراحة))20330)الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ن هد حم ل عنوانه)ا))57 
حي) (13 5)بقة) زنقة االرجوا4 ط بق)

الراحة))20330)الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

1055I
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SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MALL SALON DE PARIS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc

MALL SALON DE PARIS بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : مــحـ7 
رقـم وحدة  0.26 املركز التج ري 

*من رة مول* جليز    - 40000 

مراكش املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.70079

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر) (2021 فبراير) (15 في) املؤرخ 

 MALL SALON DE PARIS ح7)

محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 

ذات الشر ك الوحيد مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (300.000

 0.26 ( وحدة) رقـم  مــحـ7  اإلجتم عي 

املركز التج ري)*من رة مول*)جليز))))-)

40000)مراكش املغرب نتيجة لالزمة)

االقتص دية.

و عي4:

و) دهشور  ( ايم 4) السيد)ة))

املغرب) مراكش  (40000 (. عنوانه)ا))

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)28)ين ير)2021)وفي مــحـ7 رقـم)

*من رة) التج ري) املركز  (0.26 ( وحدة)

مراكش) (40000 (- ( ( ( جليز) مول*)

املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122165.

1056I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

PMI S.A
بركة املس همة

خفض ررسم ل الشركة

PMI S.A
بركة مجهولة ا إل سم ذ ا 

ت  مجــلس  إ د ا ر ة ررسم  له   
6.000.000  د ر هم ق ب7 للتحو 7
مقر ه  اال جتم  عي : القنيطرة – 

رطلنتيك – املنطقة الحرة
السج7 التج ري : القنيطرة 52531
إعال4 تخفيض ررس امل ل  بدو4  

دافع الخس ئر
بعدم) اإليق في  الشرط  بموجب 
الشر) ( لد ا ئني) ( التعرض ت املحتملة)

كة
الع  م غيرالع  د ي) ( بقرار الجمع)
املنعقد))بت  ر خ)15)م رس)2021)قــد):
بدو4) ( امل  ل) ( ررس) ( ثم تخفيض)
الشرط) تحت  وذلك  الخس ئر  دافع 
اإليق في بعدم تقديم ري اعتراض ت)
فترة) خالل  الشركة  دائني  قش7  من 
امل دة) في  عليه  املنصوص  يوم   (30
املتعلق) (95-17 الق نو4) من  (212
بصيغته ) املس همة  ب لشرك ت 
05- ب لق نو4) واملستكملة  املعدلة 
ثم) وبذلك  (، (12-78 والق نو4) (20
 6.000.000 تخفيض ررس امل ل من)
بعد) درهم  (4.229.400 ( إلى) درهم 
 100 بقيمة) سهم  (17.706 إقتن ء)

درهم للسهم بهدف إلغ ئــه .
ثم))اال يد ا ع))الق  نو ني لد) (.1
ى كت بة الضشط ب ملحكة اإلبتدائية))
   2021 24)م رس) بت  ر يخ) ب لقنيطرة،)

تحت))عد د))81728.
مقتطف))من))ر ج7))اإل به  ر

1057I

TOUBKAL TRADING COMPANY

BNJ GAZ
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BNJ GAZ
03 زنقة ريت رور ر ب رع موالي 
يوسف ، 20000، الدارالشيض ء 

املغرب

BNJ GAZ بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 03 زنقة 

ريت رور رب رع موالي يوسف - 

20000 الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BNJ (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GAZ

ت جر غ ز) (: غرض الشركة بإيج ز)

مضغوط ب لجملة والتقسيط

مق ول ينق7 الشض ئع واملواد)؛

وسمسرة) وتج رة  وبيع  براء)

جميع) وتوزيع  وتسو ق  وتمثي7 

األبي ء)واملنتج ت واملواد والسلع)؛

تج رة الجملة والتجزئة؛

الخدم ت التج ر ة بجميع رنواعه :)

وكي7 ب لعمولة)،)مزود رعم ل)...)؛

املتعلقة) والخدم ت  األعم ل 

ب لك ئن رعاله)؛

مشغ7 مواقع التج رة اإللكترونية)

(، اإلنترنت) مواقع  وتشغي7  )نشر 

،)نشر) مشيع ت التجزئة عبر اإلنترنت)

املحتوى اإللكتروني).....))؛

خدم ت االستش رات والدعم)؛

بجميع) األسهم  إستثم رات 

الوس ئ7 وفي جميع رنواع األعم ل رو)

الشرك ت)؛

رنواع) جميع  وتصدير  إستيراد 

رو) الشض ئع  رو  املنتج ت  رو  السلع 

الحلول رو الخدم ت)؛

املع مالت) جميع  (، ع م) وبشك7 
التج ر ة واملنقولة والعق ر ة وامل لية)
التي قد تكو4 مرتشطة بشك7 مش بر رو)
غير مش بر ب ألنشطة املذكورة رعاله)
تحقيقه ) تعزز  ر4  املحتم7  من  رو 

وتطو ره ..
زنقة) (03 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
(- يوسف) موالي  رور رب رع  ريت 

20000)الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد محمد))بوض ض)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محمد))بوض ض عنوانه)ا))
27)تجزئة ك ليفورني ))26202))بربيد)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد))بوض ض عنوانه)ا))
27)تجزئة ك ليفورني ))26202))بربيد)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771575.

1058I

FIDUNION-MAROC

GHAJAM FINANCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GHAJAM FINANCE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  23, زنقة 
العمراوي إبراهيم الدار الشيض ء - 

20000 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السج7 التج ري : 

496005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GHAJAM FINANCE

بركة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ق بضة..
عنوا4 املقر االجتم عي):))23,)زنقة)

(- الشيض ء) الدار  إبراهيم  العمراوي 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

  FIDUNION MAROC : الشركة)

90)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 10 ( (: )محمد امي4 عم ري) السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 FIDUNION MAROC الشركة)
عنوانه)ا)))23,)زنقة العمراوي إبراهيم))

20000)الدار الشيض ء)املغرب.
عم ري) امي4  محمد  ( السيد)

4)ب رع تطوا4 إق مة بيال) عنوانه)ا))

 20000 ( 5)ك ليفورني ) 4)فيال) املدينة)

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عم ري) امي4  محمد  ( السيد)

4)ب رع تطوا4 إق مة بيال) عنوانه)ا))

 20000 ( 5)ك ليفورني ) 4)فيال) املدينة)

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771690.

1059I

Fiduciaire(ibn(khaldoune

 SOCIETE TRANSPORT
FOMAR

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

Fiduciaire(ibn(khaldoune

88 ب رع موالي اسم عي7 زاو ة 
زنقة تونس بربيد املغرب، 26100، 

بربيد املغرب

  SOCIETE TRANSPORT FOMAR

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقعة رقم 

103 تجزئة اليسرى الط بق الث ني  - 

26100 بربيد املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SOCIETE TRANSPORT FOMAR

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.

عنوا4 املقر االجتم عي):)بقعة رقم)

103)تجزئة اليسرى الط بق الث ني))-)

26100)بربيد املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

1.000)حصة) ( (: السيد عمر فهم)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

حي) عنوانه)ا)) فهم  عمر  السيد 
مكن س) ع  م  ب  (177 رقم) العي4 

50060)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) فهم  عمر  السيد 
مكن س) ع  م  ب  (177 رقم) العي4 

50060)مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)377.
1060I

Sté quick bridge

AMINE MOKAWALA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
AMINE MOKAWALA بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  االجتم عي ب رع 

موالي يوسف امللك املسمى حي ة - 
35100 جرسيف املغرب.

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1741
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2021 م رس) (19 املؤرخ في)
»وسيط تج ري«) نش ط الشركة من)

إلى)»نق7 الشض ئع للغير«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( بجرسيف) االبتدائية 
م رس)2021)تحت رقم)1027/2021.
1061I

SOFINACTE

ROUSSAFI ALUMINIUM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
ROUSSAFI ALUMINIUM بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركز 
املق والت الصغرى التض منية 

طر ق إيموزار ب رع موالي عشد هللا 
مق طعة ف س س يس - 30050 ف س 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.60229

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»مركز املق والت الصغرى التض منية)
طر ق إيموزار ب رع موالي عشد هللا)
مق طعة ف س س يس)-)30050)ف س)
املغرب«)إلى)»دك 4 رقم)4)على اليمي4)
تجزئة القرو ي4 زنقة)21)رقم)476  - 

30030)ف س))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1371.
1062I

CABINET BADREDDINE

ATTA FOODS
فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري)

)األشخ ص الطشيعيو4)
فسخ عقد تسيير حر ألص7 تج ري

ATTA FOODS
 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
غشت)2020))تم فسخ عقد التسيير)
السيد)ة)) طرف  من  املوقع  الحر 
)بصفته)ا)) الدين) بدر  العربي 
م لك)ة))لألص7 التج ري))الح م7)ة))
رقم)) للتعر ف  الوطنية  للشط قة 
 536 ب لعنوا4) الق طن)ة)) ( (Y54533
مراكش) (40000  -  1 حرف ر املسيرة)
الجلي7)) عشد  والسيد)ة)) املغرب 
حرا) مسير)ة)) )بصفته)ا)) بوك وي)
الوطنية) للشط قة  الح م7)ة)) ( )ة)))
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E435326)الق طن)ة)) ( للتعر ف رقم)

ب لعنوا4 ب رع االمير موالي عشد هللا)

 40000  -   6 رقم) الدريسية  تجزئة 

ب لسج7) واملسج7  املغرب  مراكش 

التج ري ب ملحكمة التج ر ة بمراكش)

تحت))عدد)98321 .

1063I

fidia(audit

 THUNDERLIGHT TRANS
تندر اليت طغنس
إعال4 متعدد القرارات

fidia(audit

 rue(mustapha(el(maani 201

 2eme(etage(appt.12 casablanca

، 20130، casablanca(maroc

THUNDERLIGHT TRANS تندر 

اليت طغنس »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 05 زنقة 

ديسكمود الط بق االول الشقة 2 

بنجدية  - 20120 الدار الشيض ء 

املغؤب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.407047

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)26)ركتوبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

الذي) حصص:) تفو ت  رقم  قرار 

ينص على م يلي:)تفو ت السيد سمير)

لحنش الح م7 للشط قة الوطنية رقم)

للسيد) حصة  (1000 ل) (MA39143
للشط قة) الح م7  مخلوفي  رضوا4 

BE741160(الوطنية رقم

وتعييي4) استق لة  ( رقم) قرار 

الذي ينص على م يلي:) مسير جديد:)

استق لة السيد))سمير لحنش الح م7)

 M39143 رقم) الوطنية  للشط قة 

مخلوفي) رضوا4  السيد  ( وتعيي4)

رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

BE741160

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت السيد سمير لحنش الح م7)

MA39143)ل) للشط قة الوطنية رقم)

1000)حصة للسيد رضوا4 مخلوفي)

رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

BE741160

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

الح م7) مخلوفي  رضوا4  السيد 

 BE741160 رقم) الوطنية  للشط قة 

املس هم الوحيد في الشركة ب)1000 

حصة

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

املسير الوحيد السيد رضوا4) م يلي:)

الوطنية) للشط قة  الح م7  مخلوفي 
الوحيد) املسؤول  (BE741160 رقم)

عن التوقيع ب سم الشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)758269.

1064I

Les bons comptes

SGFO CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

SGFO CONSULTING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي درب 

مراكش بلوك 18 الرقم 30 الط بق 

الث لث ع لية - 20400 املحمدية 

املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.15639

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»300.000)درهم«)ري من)»100.000 

عن) درهم«) (400.000« إلى) درهم«)

إدم ج احتي طي رو ررب ح رو) ( (: طر ق)

عالوات إصدار في ررس امل ل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)749.
1065I

مشرق خدم ت

مشرق خدمات
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مشرق خدم ت
22 زنقة 10 ط بق م ج درب الدوام 

قر ة الجم عة ، 20430، الدار 
الشيض ء املغرب

مشرق خدم ت بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 22 زنقة 
10 ط بق م ج درب الدوام قر ة 
الجم عة - 20430 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493991

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
:)مشرق) اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

خدم ت.
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االموال.
زنقة) (22 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
قر ة) الدوام  درب  ج  م  ط بق  (10
الشيض ء) الدار  (20430 (- الجم عة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 80.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد صالح الدين مشرق):)800 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

مشرق) الدين  صالح  السيد 
 10 زنقة) الدوام  درب  ( عنوانه)ا))
 20430 الجم عة) قر ة  (24 رقم)

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مشرق) الدين  صالح  السيد 
 10 زنقة) الدوام  درب  ( عنوانه)ا))
 20430 الجم عة) قر ة  (24 رقم)

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)9307.

1066I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ISRA-ART
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم رة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46300، اليوسفية املغرب
ISRA-ART بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 
تجزئة مك ديم رقم 12  - 46053 

الشم عية املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
ISRA- (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.ART
ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة والشن ء
والصرف) الشرب  مي ه  ربغ ل 

الصحي
رعم ل التطو ر.

مح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 46053  -   12 رقم) مك ديم  تجزئة 

الشم عية املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد عشد الجش ر كيس):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عشد الجش ر كيس عنوانه)ا))
 46053 لوداية) زنقة  السع دة  حي 

الشم عية املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد الجش ر كيس عنوانه)ا))
 46053 لوداية) زنقة  السع دة  حي 

الشم عية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب ليوسفية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)90.
1067I

بركوف

PARACOV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

بركوف
97 ب رع حسن الصغير قيس ر ة 

االزهر متجر رقم 21 ، 20330، الدار 
الشيض ء املغرب

PARACOV بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 97 ب رع 
حسن الصغير قيس ر ة االزهر متجر 
رقم 21 الدار الشيض ء 20330 الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PARACOV
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)

برف رم�سي.
97)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
حسن الصغير قيس ر ة االزهر متجر)
الدار) (20330 الدار الشيض ء) (21 رقم)

الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
الحجول) ابو  محمد  السيد 
 100 حصة بقيمة) (100 ( (: االدري�سي)

درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الحجول) ابو  محمد  السيد 
االدري�سي عنوانه)ا))52)زنقة الترميدي)
بقة ب1)اق مة ر  ض)20370)الدار)

الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحجول) ابو  محمد  السيد 
االدري�سي عنوانه)ا))52)زنقة الترميدي)
بقة ب1)اق مة ر  ض)20370)الدار)

الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771522.

1068I

ARGENTCASH

ARGENTCASH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ARGENTCASH

 AVENUE MOHAMED 485

 VI KISSARIATE HAJ HAMID

 MAGASIN(N°14، 20000،

CASABLANCA MAROC

ARGENTCASH بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 485 ب رع 

محمد الس دس Kissariat ح ج 

ح مد املتجر 14 - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494741

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ARGENTCASH

تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األموال ودفع الفواتير.

 485 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 Kissariat الس دس) محمد  ب رع 

ح ج ح مد املتجر)14 - 20000)الدار)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

750)حصة) ( (: السيد بركي يونس)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: ي سي4) الكوهن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بركي يونس عنوانه)ا))إق مة)

معروف) سيدي  (99 رقم) الي قوت 

20000)الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) ي سي4  الكوهن  السيد 

الفداء) ربراج  الس دس  ب رع محمد 

25 20000)الدار) 5)ط7)بقة) عم رة)

الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بركي يونس عنوانه)ا))إق مة)

معروف) سيدي  (99 رقم) الي قوت 

20000)الدار الشيض ء)املغرب

اديوري حن 4 عنوانه)ا)) السيدة 

الفداء) ربراج  الس دس  ب رع محمد 

25 20000)الدار) 5)ط7)بقة) عم رة)

الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

1069I

Sté audiovisuelle abba medias

 Société audiovisuelle abba

medias

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

Sté audiovisuelle abba medias

 N°26 QUARTIER(MAATALLAH

 RUE OUAD ALMAKHAZIN

 IMM 32 ، 71000، BOUJDOUR

Maroc

 Société audiovisuelle abba

medias بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 26، 

حي معطى هللا، زنقة واد املخ ز4، 

العم رة 32  - 71000 بوجدور 

املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Société(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.audiovisuelle abba medias

اإلنت ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السمعي الشصري والسينم ئي.

الرقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

26،)حي معطى هللا،)زنقة واد املخ ز4،)

العم رة)32  - 71000)بوجدور املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: رب ) هللا  خدم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة خدم هللا رب  عنوانه)ا))حي)

اللة مر م،))71000)بوجدور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خدم هللا رب  عنوانه)ا))حي)

)حي اللة) )حي اللة مر م،) اللة مر م،)

مر م،))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

08)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)724/21.

1070I

BEST COMPTA SARL

 IMRANI BROTHERS
PATISSERIE SHOP(IBPS(

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

 IMRANI BROTHERS PATISSERIE

SHOP(IBPS) بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي والية 

سنتير اق مة سليم 5 رقم 2 تطوا4 - 

93000 تطوا4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 IMRANI BROTHERS PATISSERIE

.(SHOP(IBPS

كفيتري ) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

-ق عة ب ي)-مخبرة.

والية) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
2)تطوا4)-) 5)رقم) سنتير اق مة سليم)

93000)تطوا4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( العمراني محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: رح ب) العمراني  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: ( محمد) العمراني  السيد 

بقيمة)100)درهم.

 500 (: رح ب) العمراني  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد العمراني محمد عنوانه)ا))

 93000 9)تطوا4) 1)درب) ب رع دوبي)

تطوا4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العمراني محمد عنوانه)ا))

 93000 9)تطوا4) 1)درب) ب رع دوبي)

تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)653.

1071I

AMGHAR MOHAMED

STE TALRACHETE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE TALRACHETE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : رقم 2/25 

تجزئة  سالوي طر ق املنزل صفرو  - 

31000 صفرو املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.1731

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تقرر ح7) 22)دجنبر) املؤرخ في)

ذات) بركة  (STE TALRACHETE

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

 100.000 ررسم له ) مشلغ  الوحيد 

درهم وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم)
املنزل) طر ق  سالوي  ( تجزئة) (25/2

املغرب) صفرو  (31000 (- ( صفرو)

نتيجة لإلغالق الكلي عن املزاولة.

و عي4:
الرحيوي)) ( ( السيد)ة))عشد اله دي)
تجزئة الصش ح)) (12 رقم) و عنوانه)ا))
املغرب)) ( صفرو) (31000 الرف يف)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
رقم) وفي  (2020 دجنبر) (22 بت ر خ)
املنزل) طر ق  سالوي  ( تجزئة) (25/2

صفرو))-)31000)صفرو املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)71/2021.

1072I

العشدالوي لالبغ ل املح سشتية

STE BR1 CAR SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

العشدالوي لالبغ ل املح سشتية
عم رة نوميدي  ب رع محمد الخ مس 

الط بق 2الشقة3 ت زة ، 35000، 
ت زة املغرب

STE(BR1 CAR(SARL بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
املراني رقم -15 - 35000 ت زة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
5869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BR1 CAR SARL
كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات بدو4 س ئق.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
املراني رقم)-15 - 35000)ت زة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 2.500 ( (: العمراوي) منير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

العمراوي) اسم عي7  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.500   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

العمراوي) اسم عي7  السيد 

 95- رقم) (2 الحي الصن عي) عنوانه)ا))

35000)ت زة املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد العمراوي منير)

 95 رقم) (2 العصري) الصن عي  الحي 

35000)ت زة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العمراوي) اسم عي7  السيد 

 95 رقم) (2 الخي الصن عي) عنوانه)ا))

35000)ت زة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)157.

1073I

UPSILON CONSULTING

AFRICA ORGANICS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

UPSILON CONSULTING

 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

AFRICA ORGANICS  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة ب رع 

عمر الخي م و ب رع عشد الرحيم 

بوعشيد، الط بق الرابع، بقة رقم 

18، بوسيجور - 20250 الدار 

الشيض ء املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.450123

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 فبراير) (26 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

كمسير) ( (WILLIAMS Kalob James

وحيد

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771383.

1074I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

OTOMOTO ADVENTURE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

 Res(Bab(Doukkala, Bloc(B, ,

 Etage 4, App(N°16 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  OTOMOTO ADVENTURE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

الشهداء زنقة الج هد رقم 06 - 

70000 العيو4 املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.28495

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (25 في) املؤرخ 

املص دقة على):

عشده) محمد  )ة)) السيد) تفو ت 

حصة) (500 الكالوي) املزواري 

حصة) (500 رص7) من  اجتم عية 

اسم عي7)) سمير  )ة)) السيد) ( لف ئدة)

بنجلو4 بت ر خ)25)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

23)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)897/21.

1075I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BE DATA SARL
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
BE DATA SARL  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع 

يعقوب املنصور زنقة الح ج الجياللي 
العوفير الط بق االر�سي رقم16 

الدارالشيض ء - 2000 الدارالشيض ء 
املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.300771
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)02)م ي)2017
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تغيير املقر االجتم عي للشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)
النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
تغيير املقر االجتم عي للشركة إلى:)رقم)
20)الط بق التحت رر�سي إق مة نصر)

ت لبرجت ب رع)29)فبراير رك دير
بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تنقيح الق نو4 األس �سي))للشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2018)تحت رقم)654555.
1076I

ديوا4 التوثيق العصري

مولينار
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

ديوا4 التوثيق العصري
72 ب رع يعقوب املنصور الدار 
الشيض ء، 20200، الدار الشيض ء 

املغرب

مولين ر بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

و عنوا4 مقره  االجتم عي 5 زنقة 

عز ز بالل مع ر ف الدار الشيض ء  

20200 الدار الشيض ء  .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.234917

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)03)م رس)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 

ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770063.

1077I

TANGER PUBLICITE((((طنجة ابه ر

TAANGER PUBLICITE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة بر ك

 TANGER    طنجة ابه ر

PUBLICITE

89 زنقة مــو�سى ابن نـــوصير ، 

90000، طنجة املغرب

TAANGER PUBLICITE  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 89 زنقة 

مــو�سى ابن نـــوصير طنجة 90000 

طنجة املغرب.

وف ة بر ك
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.5415

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)15)م رس)2021)تم اإلعالم)

بــــورجـــيـلــة)) الحسن  الشر ك  بوف ة 

(
ً
تشع  الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

م رس) (12 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)ب لشك7 األتي):

بــــورجـــيــلـة،)) خـــلـــيــ7  السيد)ة))

1.950)حصة).
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240603.

1078I

rochdi(conseil

MASTAR ADAM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املس عدة رقم 143 
العيو4 ، 70000، العيو4 املغرب
MASTAR ADAM بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 48 حي 
القدس تجزئة 707 العيو4 - 70000 

العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MASTAR ADAM
تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

قط ع غي ر السي رات.
 48 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
(- العيو4) (707 تجزئة) القدس  حي 

70000)العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد حن 4 عشد املجيد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

املجيد) عشد  حن 4  السيد 

حي السع دة زنقة تشقند) عنوانه)ا))
العيو4) (70000 العيو4) (20 رقم)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد) عشد  حن 4  السيد 

حي السع دة زنقة تشقند) عنوانه)ا))
العيو4) (70000 العيو4) (20 رقم)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

18)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)834.

1079I

TANGER PUBLICITE((((طنجة ابه ر

TANGER PUBLICITE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

 TANGER    طنجة ابه ر

PUBLICITE

89 زنقة مــو�سى ابن نـــوصير ، 

90000، طنجة املغرب

TANGER PUBLICITE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 89 زنقة 

مــو�سى ابن نـــوصير  90000 طنجة 

املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.5415

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 م رس) (15 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بــــورجـــيلـــة))خـــلـــيــ7 كمسير وحيد

تشع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240603.

1080I

GHIZLANE DOUBLANE

IMIEN SERVICE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عم رة العشدي ب رع محمد 

الس دس ، 24000، الجديدة املغرب

IMIEN SERVICE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

 APPT(N° وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 20 IMM(NAJMAT(EL(JANOUB

4EME(ETAGE  - 24000 الجديدة 

ااملغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 IMIEN(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SERVICE

 SERVICE(:(غرض الشركة بإيج ز

.DE NETTOYAGE

 APPT(N°(:(عنوا4 املقر االجتم عي

 20 IMM NAJMAT EL JANOUB

الجديدة) (4EME ETAGE  - 24000

ااملغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة ايم 4 الشهج وي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الشهج وي) ايم 4  السيدة 
 1 عم رة) (4 تجزئة الزهور) عنوانه)ا))

بقة)8  24000)الجديدة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشهج وي) ايم 4  السيدة 
 1 عم رة) (4 تجزئة الزهور) عنوانه)ا))

بقة)8  24000)الجديدة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)11)م رس)

2021)تحت رقم)26156.
1081I

MOORISH

QUAL-ASSURE SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

MOORISH
39 ب رع لال ي قوت الط بق 5 بقة د 

، 20080، الدار الشيض ء املغرب
QUAL-ASSURE SARL AU بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع اللة 
ي قوت زاو ة مصطفى املع ني الط بق 
2 الرقم 85 - 20090 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
QUAL-(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.ASSURE SARL AU
الشراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
والعم7) اإلنترنت،) على  والشيع 

التسو ق عبر اله تف.
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عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع اللة)

ي قوت زاو ة مصطفى املع ني الط بق)

الدار الشيض ء) (20090 -  85 الرقم) (2

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ج ك الشير مشونغو مشو�سي)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ج ك الشير مشونغو مشو�سي)
نومشو سندا فو4) زنقة  (8 عنوانه)ا))

بوانت نوار جمهور ة) (99324 ت7-تي)

الكونغو.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ج ك الشير مشونغو مشو�سي)
نومشو سندا فو4) زنقة  (8 عنوانه)ا))

بوانت نوار جمهور ة) (99324 ت7-تي)

الكونغو

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770472.

1082I

اليكتغــونيك ك ش

اليكتغــونيك كاش  

ELECTRONIC CASH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

اليكتغــونيك ك ش

حي الع لية زنقة ابن الق �سي رقم 19 

، 90000، طنجة املغرب

 ELECTRONIC  اليكتغــونيك ك ش

CASH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : حي 

الع لية  زنقة ابن الق �سي رقم 19  - 

90000 طنجة املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.65009

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2021 ين ير) (13 املؤرخ في)

 ELECTRONIC ( ك ش) اليكتغــونيك 

املسؤولية) ذات  بركة  (CASH

 100.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

اإلجتم عي حي) درهم وعنوا4 مقره  

الع لية))زنقة ابن الق �سي رقم)19  - 

90000)طنجة املغرب نتيجة لخس رة)

متت لية))و عجز م لي متف قم)).

و عي4:

و) ( ابراهيم) ( ( مفت ح) السيد)ة))

ابن) زنقة  الع لية  حي  عنوانه)ا))

 90000 طنجة) (19 رقم) الق �سي 

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)13)ين ير)2021)وفي حي الع لية))

 90000 -  19 زنقة ابن الق �سي رقم)

طنجة املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239316.

1084I

MAHRACH AMEUBLEMENT

 MAHRACH

AMEUBLEMENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

MAHRACH AMEUBLEMENT

 N° 17 RUE(DOUIA(RDC(HAY(EL

 ،WIAM(KHOURIBGA ، 25000

خر شكة املغرب

 MAHRACH AMEUBLEMENT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 17 ب رع 

دني   حي الوئ م - 25000 خر شكة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAHRACH AMEUBLEMENT

تصنيع و) (: غرض الشركة بإيج ز)

غرف جلوس من مفروب ت) ( تجهيز)

ومراتب للمن زل.

17)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

خر شكة) (25000 (- الوئ م) حي  ( دني )

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد سعيد محراش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد سعيد محراش عنوانه)ا))

بوعشيد) الرحيم  عشد  ب رع  (302

خر شكة) (25000 خر شكة) االم7  حي 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد محراش عنوانه)ا)))

حي) بوعشيد  الرحيم  عشد  302ب رع 

خر شكة) (25000 خر شكة) االم7 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)143.

1085I

compta jour

PERFECT COS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

compta jour

  résidence(Ali , imm(B 2eme

 étage  appt(A4 camp(el(ghoul ،

40000، Marrakech(maroc

PERFECT COS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املح7 

التج ري الك ئن بتجزئة سيشع 03 

رقم 285 سيدي يوسف بن علي 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.PERFECT COS

.Coiffure(:(غرض الشركة بإيج ز

املح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

التج ري الك ئن بتجزئة سيشع)03)رقم)

285)سيدي يوسف بن علي مراكش))-)

40000)مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

((: املوسولي) امي4  محمد  السيد 

100)حصة بقيمة)10.000,00)درهم)

للحصة).
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

املوسولي) امي4  محمد  السيد 
الك ئن) التج ري  املح7  عنوانه)ا))
سيدي) (285 رقم) (03 سيشع) بتجزئة 
 40000 مراكش) علي  بن  يوسف 

مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املوسولي) امي4  محمد  السيد 
الك ئن) التج ري  املح7  عنوانه)ا))
سيدي) (285 رقم) (03 سيشع) بتجزئة 
 40000 مراكش) علي  بن  يوسف 

مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121780.

1086I

FB2H CONSEILS

K.T.D.N SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

K.T.D.N SARL AU بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 1250 حي 
الوحدة  - 45000 ورزازات املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
11367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.K.T.D.N SARL AU
مق ول) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 
تج رة) ( (، رعم ل متنوعة رو إنش ءات)
ألنظمة) تركيب  مستودع  (، متنوعة)
مستودع) (، الهواء) وتكييف  التدفئة 
تركيب ألنظمة الحم ية من السرقة)
قنوات االتص ل ورن بيب) (، والحرائق)
رو) الشن ء) )مق ول  واألذواق) املي ه 
(، ( الري) رنظمة  تركيب  (، الصي نة))
الجهد) الكهرب ء) رعم ل  مق ول 

املتوسط واملنخفض..
عنوا4 املقر االجتم عي):)1250)حي)

الوحدة))-)45000)ورزازات املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ب مو�سى) كر م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ب مو�سى  كر م  السيد 
ورزازات) (45000 ترميكت) تغرامت 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ب مو�سى  كر م  السيد 
ورزازات) (45000 ترميكت) تغرامت 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)189.
1087I

conseils sarl

VALANCE IMMOBILIERE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

conseils sarl
ب رع لشن 4 اق مة ي منة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
VALANCE IMMOBILIERE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 39 ب رع 

موالي يوسف اق مة السالم الط بق 

9 رقم TANGER 90000 36 طنجة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

111827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.VALANCE IMMOBILIERE

االنع ش) (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ري.

39)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

موالي يوسف اق مة السالم الط بق)
طنجة) (TANGER 90000  36 رقم) (9

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد زر وح محمد):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد زر وح محمد عنوانه)ا))39 
رقم) (7 الط بق) ب رع موالي يوسف 

TANGER 90000 19)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زر وح محمد عنوانه)ا))39 

السالم) اق مة  يوسف  موالي  ب رع 
 TANGER 90000 19(الط بق)7)رقم

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير) (15 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)238258.

1088I

CHETTIOUI AHMED

HASSOUN COMPTOIR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء,م/ا,ب رع 
01,رقم 34 ، 92150، القصر الكشير 

املغرب

HASSOUN COMPTOIR بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي النهضة 

م/ه زنقة 18 رقم 46 مكرر - 92150 

القصر الكشير املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HASSOUN COMPTOIR

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)

الشن ء.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
النهضة م/ه زنقة)18)رقم)46)مكرر)-)

92150)القصر الكشير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: حسو4) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: حسو4) عزالي4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حسو4  محمد  السيد 
 46 رقم) (18 زنقة) م/ه  النهضة  حي 

92150)القصر الكشير املغرب.
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عنوانه)ا)) السيد عزالي4 حسو4 
 46 رقم) (18 زنقة) م/ه  النهضة  حي 

92150)القصر الكشير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيد عزالي4 حسو4 
 46 رقم) (18 زنقة) م/ه  النهضة  حي 

92150)القصر الكشير املغرب

عنوانه)ا)) حسو4  محمد  السيد 
 46 رقم) (18 زنقة) م/ه  النهضة  حي 

92150)القصر الكشير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( االبتدائية ب لقصر الكشير)

م رس)2021)تحت رقم)197.

1089I

FINCOSA MARRAKECH

BIVOUAC FAHD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

FINCOSA MARRAKECH

ب رع عشد الكر م الخط بي اق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

BIVOUAC FAHD بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 183 حي 

سيدي غ نم مكتب رقم 14 - 40000 

مراكش املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.101859

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2020 دجنبر) (23 في) املؤرخ 

بركة ذات) (BIVOUAC FAHD ح7)

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

 100.000 ررسم له ) مشلغ  الوحيد 

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

رقم) مكتب  غ نم  سيدي  حي  (183

مراكش املغرب نتيجة) (40000  -  14

النعدام النش ط.

و عي4:

خلدو4) ( املهدي) السيد)ة))

وعنوانه)ا))ب رع ن ظور فيال خلدو4)

رقم)5)الحي الشتوي)40000)مراكش)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)23)دجنبر)2020)وفي)183)الحي)

الصن عي سيدي غ نم مكتب رقم)14 

- 40000)مراكش املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120633.

1090I

ديوا4 التوثيق العصري

كارا انفيست
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تفو ت حصص

ديوا4 التوثيق العصري

72 ب رع يعقوب املنصور الدار 

الشيض ء، 20200، الدار الشيض ء 

املغرب

ك را انفيست بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الدار 

الشيض ء 5 زنقة عز ز بالل مع ر ف 

20200 الدار الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.132563

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))كر م)))اعم روش)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (334

1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))رقية))

سهي7))بت ر خ)03)م رس)2021.

تفو ت السيد))ة))كر م)))اعم روش)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (333

1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))لينة))

اعم روش))بت ر خ)03)م رس)2021.

كر م))) )ة)) السيد) تفو ت 
333)حصة اجتم عية من) اعم روش)
رص7)1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))
م رس) (03 بت ر خ) ( اعم روش) ( محمد)

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770064.
1091I

ديوا4 التوثيق العصري

كارا انفيست
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

ديوا4 التوثيق العصري
72 ب رع يعقوب املنصور الدار 
الشيض ء، 20200، الدار الشيض ء 

املغرب
ك را انفيست بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
و عنوا4 مقره  االجتم عي الدار 

الشيض ء 5 زنقة عز ز بالل مع ر ف 
20200 الدار الشيض ء .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.132563
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)03)م رس)2021)تم تحو 7)
الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)
ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 
ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770064.
1092I

FINCOSA MARRAKECH

EPHYRA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
قف7 التصفية

FINCOSA MARRAKECH
ب رع عشد الكر م الخط بي اق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

EPHYRA بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : 30 اق مة 
البرجي4 ت ركة - 40000 مراكش 

املغرب.
قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
.76595

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 23)دجنبر) املؤرخ في)
مسؤولية)) ذات  بركة  (EPHYRA
محدودة ذات الشر ك الوحيد مشلغ)
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
اق مة البرجي4) (30 مقره  اإلجتم عي)
ت ركة)-)40000)مراكش املغرب نتيجة)

النعدام النش ط.
و عي4:

نجيد) ( ( عشداملنعم) السيد)ة))
رقم) فيال  ي سمي4  اق مة  وعنوانه)ا))
85)طر ق دارالشيض ء)40000)مراكش)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
بت ر خ)23)دجنبر)2020)وفي)30)اق مة)
مراكش) (40000 (- ت ركة) البرجي4 

املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120631.

1093I

CHETTIOUI AHMED

معصرة زيتون اللوكوس
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,ب رع 

01,رقم 34 ، 92150، القصر الكشير 
املغرب

معصرة ز تو4 اللوكوس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي السالم 
م/ر زنقة 3 رقم 30 - 92150 القصر 

الكشير املغرب
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تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)معصرة)

ز تو4 اللوكوس.
عصر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الز تو4.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
السالم م/ر زنقة)3)رقم)30 - 92150 

القصر الكشير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد عشد الحق القسمي):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: الق سمي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: الشحمو�سي) السيد يسي4 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: ( الجع دي) الزبير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
القسمي) الحق  عشد  السيد 
زنقة14  م/ج  السالم  حي  عنوانه)ا))

رقم)4 92150)القصر الكشير املغرب.
السيد محمد الق سمي عنوانه)ا))
 93000 ازال) جم عة  الشو ر  دوار 

تطوا4 املغرب.
الشحمو�سي) يسي4  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة بلخيري زنقة)11)رقم)

18 90000)طنجة املغرب.
)عنوانه)ا)) السيد الزبير الجع دي)
 30 رقم) (3 زنقة) م/ر  السالم  حي 

92150)القصر الكشير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

القسمي) الحق  عشد  السيد 
زنقة14  م/ج  السالم  حي  عنوانه)ا))

رقم)4 92150)القصر الكشير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت ر خ) ( االبتدائية ب لقصر الكشير)

م رس)2021)تحت رقم)192.
1094I

FINCOSA MARRAKECH

 THE SUSTAINABLE
FACTORY

بركة ذات املسؤولية املحدودة
قف7 التصفية

FINCOSA MARRAKECH
ب رع عشد الكر م الخط بي اق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 THE SUSTAINABLE FACTORY
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : رقم 

490 الط بق الث نيD  رقم 11 الحي 
الصن عي سيدي غ نم  - 40000 

مراكش املغرب.
قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
.100355

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 23)دجنبر) املؤرخ في)
 THE SUSTAINABLE FACTORY
بركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
الط بق) (490 رقم) اإلجتم عي  مقره  
الصن عي) الحي  (11 رقم) ( (Dالث ني
مراكش) (40000 (- ( غ نم) سيدي 

املغرب نتيجة النعدام النش ط.
و عي4:

و) خلدو4  ( املهدي) السيد)ة))
فيال خلدو4) ن ظور  ب رع  عنوانه)ا))
رقم)5)الحي الشتوي))40000)مراكش)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
رقم) وفي  (2020 دجنبر) (23 بت ر خ)
الحي) (11 رقم) ( (Dالط بق الث ني (490
 40000 (- ( غ نم) سيدي  الصن عي 

مراكش املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)120758.
1095I

امغ ر عشد الغ فور

SARF AL OUMLAT NIZAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

امغ ر عشد الغ فور
ب رع الجيش امللكي اق مة النور رقم 
1 الط بق االول تطوا4 ، 93000، 

تطوا4 املغرب
 SARF AL OUMLAT NIZAR

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 
الخ لق الطريس رقم 78 تطوا4 - 

93000 تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28909

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SARF (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.AL OUMLAT NIZAR
صرف) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

العمالت.
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عشد)
(- تطوا4) (78 رقم) الطريس  الخ لق 

93000)تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد سعيد لخضر):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد سعيد لخضر):)100)بقيمة)

1.000)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) لخضر  سعيد  السيد 

الفنيدق)93102)الفنيدق املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يرو  سكينة  السيدة 

مكالئة كو لم ) (522 حي بوجداد رقم)

تطوا4)93000)تطوا4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0553.

1096I

KHM CONSULTING

 DKH CONSTRUCTIONS ET

SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  ب عمرا4 املمر ب 

الط بق االول  الرقم 106 تق طع 

ب رع محمد الخ مس و املق ومة ، 

20050، الدار الشيض ء املغرب

 DKH CONSTRUCTIONS ET

SERVICES بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

الدارالشيض ءـ 23 زنقة جورج س ند 

الط بق االول رقم 1 - 20100 

الدارالشيض ء املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.437447

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 م رس) (08 في) املؤرخ 
بمشلغ) الشركة  ررسم ل  رفع 

من) ري  درهم«) (500.000« قدره)

»1.500.000)درهم«)إلى)»2.000.000 

تقديم حصص) ( (: عن طر ق) درهم«)

نقدية رو عينية.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771447.
1097I

NAJIHI CONSULTING

ديستريبارا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

DISTRIBARA
fes ، 30000، fes(MAROC

ديستريش را بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عشد 
الكر م الخط بي اق مة بن مو�سى 
الكواش الط بق 2 ف س - 30000 

ف س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66721
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

ديستريش را.
غرض الشركة بإيج ز):)التوزيع.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
عشد الكر م الخط بي اق مة بن مو�سى)
 30000 (- ف س) (2 الط بق) الكواش 

ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد ابرف احديدو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد ابرف احديدو عنوانه)ا))
رقم)61)حي موالي ادريس تغ ت ف س)

30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابرف احديدو عنوانه)ا))
رقم)61)حي موالي ادريس تغ ت ف س)

30000)ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1167.
1098I

FISCALEX MAROC

 URBAN LANDSCAPE
ASSOCIATES

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 URBAN LANDSCAPE
ASSOCIATES بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة بن 
مليح بقة 13 زاو ة ب رع موالي 
الحسن وحي ام م علي النخي7 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112649

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 URBAN LANDSCAPE  :

.ASSOCIATES
مكتب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الدراس ت و التحقيق والشحث

مخطط عمراني.
اق مة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
13)زاو ة ب رع موالي) بن مليح بقة)
النخي7) علي  ام م  وحي  الحسن 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: الط هر) بن  امي4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد امي4 بن الط هر عنوانه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امي4 بن الط هر عنوانه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122035.
1099I

امغ ر عشد الغ فور

 MULTISERVICES
MOUWAHIDINE

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

امغ ر عشد الغ فور
ب رع الجيش امللكي اق مة النور رقم 
1 الط بق االول تطوا4 ، 93000، 

تطوا4 املغرب
 MULTISERVICES

MOUWAHIDINE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الجيش امللكي اق مة النسيم تطوا4 
- 93000 تطوا4 املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.26707
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 م رس) (17 في) املؤرخ 

املص دقة على):
الن صر) عشد  ( )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (100 بوغيث)
السيد) ( لف ئدة) حصة  (100 رص7)
 17 عشد الواحد محفوظ بت ر خ) )ة))

م رس)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (17 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0552.

1100I

رتالنتيك د.ر

أتالنتيك د.ر
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

رتالنتيك د.ر
طر ق القنيطرة ٢.٥ كم س نيت 

حجي ، 11000، سال املغرب
رتالنتيك د.ر بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي طر ق 

القنيطرة  2.5 كم س نية حجي سال - 
11060 سال املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36192

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 ين ير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

رتالنتيك د.ر.
صن عة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
في) العم7  و  التج رة  و  الصش غة 
)و اإلستيراد و) مج ل الشن ءو اإلصالح)

التصدير))و كذلك خدم ت متعددة.
طر ق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
القنيطرة))2.5)كم س نية حجي سال)-)

11060)سال املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) روب رى  رحمد  السيد 
 2 بقة) (45 عم رة) ب رع اللة رسم ء)

ت بر كت سال)11000)سال املغرب.
عنوانه)ا)) روب رى  سعيد  السيد 
 2 بقة) (45 عم رة) ب رع اللة رسم ء)

ت بر كت)11000)سال املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) روب رى  سعيد  السيد 
 2 بقة) (45 عم رة) ب رع اللة رسم ء)

ت بر كت)11000)سال املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( بسال) االبتدائية 
رقم) تحت  (2021 م رس)

.20211121014726

1101I

FIDUGRA

.PASTA PARTY S.A.R.L.AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUGRA
ب رع محمد الخ مس عم رة امن ر 
رقم 24 الط بق الث لث انزك 4 ، 

86150، اك دير املغرب
PASTA PARTY S.A.R.L.AU. بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املح7 رقم 
13 - ج6 عم رة انزي حي الهدى - 

80070  اك دير  املغرب 
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
46691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (24
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PASTA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

..PARTY S.A.R.L.AU
ادارة) ((1 (: غرض الشركة بإيج ز)

املق هي و املط عم.
2))ممو4 حفالت).

املح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
-)ج6)عم رة انزي حي الهدى) (13 رقم)

- 80070))اك دير))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( اكرام) عم د  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( اكرام) عم د  السيد 
بنسرك و) امز 7  حدائق  ف/29) رقم 

80100)اك دير))املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( اكرام) عم د  السيد 
بنسرك و) امز 7  حدائق  ف/29) رقم 

80100)اك دير))املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98819.
1102I

YF CONSULTING SERVICES

PUMA TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
PUMA TRANS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 1 

تجزئة االلفة القنيطرة. - 14000  
القنيطرة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
59701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PUMA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRANS
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املستخدمي4.
 1 رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
  14000 (- القنيطرة.) االلفة  تجزئة 

القنيطرة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: زكر  ء) البه دي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد اهيري هش م):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) زكر  ء) البه دي  السيد 
بوسله م) موالي  اعكي7  اوالد  دوار 
سوق) (14300 الغرب.) اربع ء) سوق 

اربع ء)الغرب املغرب.
عنوانه)ا)) هش م  اهيري  السيد 
القنيطرة) املكر4  اليوسفية  تع ونية 

14000)املكر4 القنيطرة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكر  ء) البه دي  السيد 
بوسله م) موالي  اعكي7  اوالد  دوار 
سوق) (14300 الغرب.) اربع ء) سوق 

اربع ء)الغرب املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81683.

1103I

EL FACHTALI CONSEIL

ALK AGRI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

EL FACHTALI CONSEIL
إق مة ف س الط بق الت ني بقة رقم 
9 ب رع موالي عشد هللا  مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ALK AGRI بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حدائق 
 A7 اكدال  26  بقة رقم 6 مشنى

مكتب رقم B-1 كم 2.5 طر ق رمزميز 
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ALK (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AGRI
تسيير) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
و) اإلستيراد  (. الفالحية) األرا�سي 

التصدير.
حدائق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 A7 مشنى) (6 رقم) بقة  ( (26 ( اكدال)
مكتب رقم)B-1)كم)2.5)طر ق رمزميز)

- 40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 300.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 Adil Claude LAPLACE السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  3.000

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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 Adil Claude السيد)

 23RTE DE عنوانه)ا)) (LAPLACE

 CHAMPAGNE VILLA 14    69370

.DIDIONT  ER AU M FRANCE

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 Adil Claude السيد)

 23RTE DE عنوانه)ا)) (LAPLACE

 CHAMPAGNE VILLA 14    69370

DIDIONT  ER AU M FRANCE

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122073.

1104I

امغ ر عشد الغ فور

3N & B AUTO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

امغ ر عشد الغ فور

ب رع الجيش امللكي اق مة النور رقم 

1 الط بق االول تطوا4 ، 93000، 

تطوا4 املغرب

3N & B(AUTO بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

السالوي ب رع الحسن الث ني 2 

ب طيو الزمراني تطوا4  - 93000 

تطوا4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

28933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 3N(&(: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.B AUTO
بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

السي رات املستعملة.
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 2 الث ني) الحسن  ب رع  السالوي 
 93000 (- ( تطوا4) الزمراني  ب طيو 

تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: القي�سي) السيد الخميس 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
 100 (: القي�سي) الخميس  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
القي�سي) الخميس  السيد 
 07 رقم) املستنقع  ب رع  عنوانه)ا))
تطوا4) االسش ني  املستشفى  قرب 

93000)تطوا4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بدرالدين) القي�سي  السيد 
عنوانه)ا))ب رع النصر زنقة املستنقع)
رقم)40)تطوا4)93000)تطوا4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0643.
1105I

UPSILON CONSULTING

SPREZZATURA ADVISORS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

  SPREZZATURA ADVISORS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 
البشير االبراهيمي، الط بق الث ني، 

بقة رقم 3 - 20250 الدار الشيض ء 
املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.349267
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي4) (2021 فبراير) (22 املؤرخ في)
بش ر) مسير جديد للشركة السيد)ة))

رن س كمسير وحيد
تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771587.
1106I

OUHAMMID MOHAMED

فروز4 فودزاستيراد وتصدير 

 FROZEN GOODS IMPORT-
EXPORT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA
 CASABLANCA، 20230،
CASABLANCA MAROC

فروز4 فودزاستيراد وتصدير 
FROZEN GOODS IMPORT-«

EXPORT« بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي القدس 
ب رع 6 رقم 45 غ.د.س سيدي 

البرنو�سي الدار الشيض ء - 20600 
الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
10370

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

:)فروز4) اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

 FROZEN« وتصدير) فودزاستيراد 

.»GOODS IMPORT-EXPORT

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتصدير املأكوالت الشحر ة.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

غ.د.س) (45 رقم) (6 ب رع) القدس 

(- الشيض ء) الدار  البرنو�سي  سيدي 

20600)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد روبيو فغننديز جو4 مخي7)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد روبيو فغننديز جو4 مخي7)

بوسكو6  جو4  ص 4  س  عنوانه)ا))

 29001 اسش ني ) ملك   مغشي7  ب01)

ملك ))اسش ني .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد روبيو فغننديز جو4 مخي7)

بوسكو6  جو4  ص 4  س  عنوانه)ا))

 29001 اسش ني ) ملك   مغشي7  ب01)

ملك  اسش ني 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

1107I
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TFRK TRAV SARLAU

TFRK TRAV SARLAU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

TFRK TRAV SARLAU
 LOT(EL(BOSTAN 1 N° 20 TIFLET

، 15400، TIFLET(MAROC
TFRK TRAV SARLAU بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  حي 
االندلس رقم 1152 تيفلت  - 

15400  تيفلت  املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.445

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)17)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
(- ( تيفلت) (1152 حي االندلس رقم) («
إلى)»تجزئة) )املغرب«) )تيفلت) (15400
 15400 (- تيفلت) (20 1)رقم) البست 4)

تيفلت))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( االبتدائية بتيفلت)

2021)تحت رقم)88.
1108I

ILYADO CONSULTING

 STE AMIGOS BENI MELLAL
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER(ETAGE (PRES
 CAFE(EL(OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE AMIGOS BENI MELLAL
SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 ب رع 
العيو4 تجزئة ليمور ة رقم 06 بلوك 

04 بني مالل   23000 بني مالل 
املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11225

 07 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AMIGOS BENI MELLAL SARL

مقهى) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وابغ ل مختلفة).

مح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

ب رع العيو4 تجزئة ليمور ة رقم)06 

بلوك)04)بني مالل)))23000)بني مالل)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: السيد بوبم  عشد النبي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد خ لد ب مخي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بوبم  عشد النبي عنوانه)ا))

 64 الرقم) (2 تجزئة الشوهراوي بلوك)

بني مالل)23000)بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)) ب مخي  خ لد  السيد 

بني) (16 3الرقم) بلوك) الرمز  تجزئة 

مالل))23000)بني مالل))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوبم  عشد النبي عنوانه)ا))

 64 الرقم) (2 تجزئة الشوهراوي بلوك)

بني مالل)23000)بني مالل))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)24)م رس)

2021)تحت رقم)347.

1109I

ILYADO CONSULTING

 STE AL OUSTAD
AMENAGEMENT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER(ETAGE (PRES
 CAFE(EL(OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE AL OUSTAD

AMENAGEMENT بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة رقم 

13 احمد املج طي اق مة االلب 
الط بق االول رقم 8 حي املع ر ف 
ب لدار الشيض ء - 22000 الدار 

الشيض ء املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.217

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)09)نونبر)2020)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
احمد املج طي اق مة) (13 »زنقة رقم)
حي) (8 رقم) االول  الط بق  االلب 
 22000 (- الشيض ء) ب لدار  املع ر ف 
»مح7) إلى) املغرب«) الشيض ء) الدار 
رقم)57)دوار الحش بيس اوالد برحمو4)
سوق السبت)-)23000)سوق السبت))

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))
رقم) تحت  (2021 م رس) (10 بت ر خ)

.140
1110I

fidumat

 STE B2MK TRANSPORT
LOGISTIC SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

fidumat

مكن س ، 500000، مكن س املغرب

 STE B2MK TRANSPORT

LOGISTIC SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 134 

ب الط بق 1 ر  ض ز تو4 الشطر ب 

- 50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 B2MK TRANSPORT LOGISTIC

.SARL AU

التج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الغذائية) املنتج ت  تسليم  الع مة 

واالستيراد والتصدير..
عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)134 
ب الط بق)1)ر  ض ز تو4 الشطر ب)-)

50000)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الزواكي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الزواكي  محمد  السيد 
ر  ض ز تو4) (1 ب الط بق) (134 رقم)

الشطر ب)50000)مكن س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7492

عنوانه)ا)) الزواكي  محمد  السيد 
ر  ض ز تو4) (1 ب الط بق) (134 رقم)

الشطر ب)50000)مكن س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1354.

1111I

fidumat

 SOCIETE MOURRANE

FRERES SARL
إعال4 متعدد القرارات

fidumat

مكن س ، 500000، مكن س املغرب

 SOCIETE MOURRANE FRERES

SARL »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: : ب رع 

عشد الكر م الخط بي الرقم 137 

ملرانية ز تو4 - 50000 مكن س 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.29859

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)10)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)-1:)الذي ينص على م يلي:)

 SOCIETE لشركة) املسشق  الح7  ( (-

 -       MOURRANE FRERES SARL

تعيي4 السيد مرا4 نور الدين مصفي)

للشركة و مقر الشركة مقر للتصفية.)))))))

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على م يلي:)

 SOCIETE لشركة) املسشق  الح7  ( (-

 -       MOURRANE FRERES SARL

تعيي4 السيد مرا4 نور الدين مصفي)

للشركة و مقر الشركة مقر للتصفية.)))))))

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)133.

1112I

EL FACHTALI CONSEIL

IAH TRADING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إق مة ف س الط بق الت ني بقة رقم 
9 ب رع موالي عشد هللا  مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
IAH TRADING  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

وازيس 2 عم رة 284 الط بق 3 بقة 
رقم 38 بلوك ر  - 40000 مراكش 

املغرب.
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.104101

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2021 م رس) (03 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الطربلي عم دالدين))كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122070.
1113I

Sté quick bridge

FJ TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
FJ TRAVAUX بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اوالد 

حموسة حي حربة بوح مد الرقم 
279 زنقة رقم 5 الط بق األول  - 

35100 جرسيف املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2011
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FJ (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRAVAUX

نق7) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع الغير مرافقة))للغير

-استيراد وتصدير

-)وسيط تج ري.

اوالد) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الرقم) بوح مد  حربة  حي  حموسة 
(- ( األول) الط بق  (5 رقم) زنقة  (279

35100)جرسيف املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: لحس يني) فر د  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الهواري) جالل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) لحس يني  فر د  السيد 

جرسيف) (35100  1 ملو ة) تجزئة 

املغرب.

عنوانه)ا)) الهواري  جالل  السيد 

35100)جرسيف) ( حي اوالد حموسة)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لحس يني  فر د  السيد 

جرسيف) (35100  1 ملو ة) تجزئة 

املغرب

عنوانه)ا)) الهواري  جالل  السيد 

35100)جرسيف) ( حي اوالد حموسة)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( بجرسيف) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)1025/2021.

1114I

fidumat

ISLI CASH SARL AU 
إعال4 متعدد القرارات

fidumat
مكن س ، 500000، مكن س املغرب
 ISLI CASH SARL AU   »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر ك الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 146 
ب رع املدرسة تجزئة ب دوا الز تو4 - 

50000 مكن س املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.49475

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)15)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
اإلغالق النه ئي للتصفية و) م يلي:)-)
 ISLI CASH(إنه ء)جميع رنشطة بركة
اإلبراء) إعط ء) (-(SARL AU

للمصفي للسيد لشكر محمد
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على م يلي:)
اإلغالق النه ئي للتصفية و) (-
 ISLI CASH(إنه ء)جميع رنشطة بركة
اإلبراء) إعط ء) (-(SARL AU

للمصفي للسيد لشكر محمد
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)132.

1115I

STE FIDLAMIAE SARL

TROC SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
TROC SERVICES بركة ذات 

املسؤولية املحدودة



7493 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 15 ب رع 
األبط ل رقم 4 ركدال - 10000 

الرب ط املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150085
 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TROC(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SERVICES
بيع) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

معدات ولوازم املكتب و الحواسيب.
تنضيم) و  لالتص الت  وك لة  (-

التظ هرات.
-)رعم ل متعددة.

-)التج رة.
-)البستنة و اإلن رة العمومية..

15)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
 10000 (- ركدال) (4 رقم) األبط ل 

الرب ط املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
500)حصة) ( (: السيد اليتربي منير)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ب لع لية ريوب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
 56 السيد اليتربي منير عنوانه)ا))
زنقة النقيب عشد السالم املود4 م س)

ع السوي�سي)10000)الرب ط املغرب.
عنوانه)ا)) ريوب  ب لع لية  السيد 
الزنقة) الض وي  رحمد  سيدي  حي 
01)رقم)14  23206)لفقيه بن ص لح)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 56 السيد اليتربي منير عنوانه)ا))
زنقة النقيب عشد السالم املود4 م س)

ع السوي�سي)10000)الرب ط املغرب
عنوانه)ا)) ريوب  ب لع لية  السيد 
الزنقة) الض وي  رحمد  سيدي  حي 
01)رقم)14  23206)لفقيه بن ص لح)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (09 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111560.

1116I

KHM CONSULTING

FINISSAGE NORD AFRIC 
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  ب عمرا4 املمر ب 

الط بق االول  الرقم 106 تق طع 
ب رع محمد الخ مس و املق ومة ، 

20050، الدار الشيض ء املغرب
 FINISSAGE NORD AFRIC بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 
الدارالشيض ءـ ب رع ربوبكر الق ديري 
، إق مة رحف د عم رة و الط بق األول 

مكتب رقم 8 سيدي معروف - 
20270 الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
496001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FINISSAGE NORD AFRIC

صن عة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
املنسوج ت الع مة.

(: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الدارالشيض ءـ)ب رع ربوبكر الق ديري،)
األول) الط بق  و  رحف د عم رة  إق مة 
(- معروف) سيدي  (8 رقم) مكتب 

20270)الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد محمد السشوعي):))10.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محمد السشوعي عنوانه)ا))
ف س) ب رع  السعدية  اق مة  (4
الشيض ء) الدار  (20420 ك ليفورني )

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السشوعي عنوانه)ا))
ف س) ب رع  السعدية  اق مة  (4
الشيض ء) الدار  (20420 ك ليفورني )

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771687.
1117I

fidumat

 STE » PARIS-MEK TRANS«
SARL

إعال4 متعدد القرارات

fidumat
مكن س ، 500000، مكن س املغرب

  STE » PARIS-MEK(TRANS«SARL
»بركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: رقم 2 

املح7 رقم 1 تجزئة ملصلى - 50000 
مكن س املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.46973
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)09)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

مع) الشركة  نش ط  توسيع  (- م يلي:)

إض فة نش ط نق7 الشض ئع ني بة عن)

الغير.)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

توسيع نش ط الشركة مع إض فة) (-

نش ط نق7 الشض ئع ني بة عن الغير.)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1525 .

1118I

Gescompte

STE: RWIF TOP COMPANY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Gescompte

  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 STE: RWIF(TOP(COMPANY

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 

رحمد املج طي الط بق 1 رقم 8 الدار 

الشيض ء - 20050 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.RWIF TOP COMPANY

اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيج ز)

و التصدير.
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زنقة) (13 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
رحمد املج طي الط بق)1)رقم)8)الدار)
الشيض ء) الدار  (20050 (- الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:
((: بضري) الرحيم  عشد  السيد 
50.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
السيد سيم كو م يو):))50.000,00 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: السيد عشد الرحيم بضري)

بقيمة)100)درهم.
السيد سيم كو م يو):)500)بقيمة)

100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بضري) الرحيم  عشد  السيد 
ط بق) ت ون ت  زنقة  (8 عنوانه)ا))
2)بوركو4 الدار الشيض ء) السفلي ش)

20050)الدار الشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) م يو  سيم كو  السيد 

إيط لي )00120)إيط لي  إيط لي .
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بضري) الرحيم  عشد  السيد 
ط بق) ت ون ت  زنقة  (8 عنوانه)ا))
2)بوركو4 الدار الشيض ء) السفلي ش)

20050)الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771169.
1119I

 centre de developpment profesionnel des

competences

HHA SERVICE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

HHA SERVICE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الوك لة 

1 بلوك ج بمدينة العيو4 - 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HHA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.SERVICE

جملة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متخصصة رخرى.

الوك لة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 70000 (- بلوك ج بمدينة العيو4) (1

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

340)حصة) ( (: السيد كر م هش م)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد الرحم 4 حديفي:)330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد موالي ادريس ه بمي:)330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) هش م  كر م  السيد 
كندوز)) بئر  مركز  (02 النهضة) تجزئة 

عم لة اوسرد)70000)العيو4 املغرب.

حديفي) الرحم 4  عشد  السيد 

عنوانه)ا))حي السع دة زنقة القنيطرة)
رقم)22 70000)العيو4 املغرب.

ه بمي) ادريس  موالي  السيد 

ميدلت) ( ت غزوت ميشالد4) عنوانه)ا))

70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هش م  كر م  السيد 
كندوز)) بئر  مركز  (02 النهضة) تجزئة 
عم لة اوسرد)70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
23)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)881/2021.
1120I

Synergie(Experts

SHAPE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

Synergie(Experts
49, زنقة جو4 جورس, حي غوتييه ، 

20060، الدار الشيض ء املغرب
SHAPE بركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 10، ب رع 
الحر ة، الط بق 4، الشقة 7 - 
20000 الدار الشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
من) ري  درهم«) (1.500.000«
 1.700.000« إلى) درهم«) (200.000«
مق صة) إجراء) ( (: طر ق) عن  درهم«)
مع ديو4 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771573.
1121I

union consulting managementr

TELWAY TECHNOLOGY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

union consulting managementr
 bd 9 avril(q(palmier 86

 casablanca ، 20300، casablanca
maroc

TELWAY TECHNOLOGY    بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 217 ب رع 

ابراهيم الروداني امتداد ، اق مة 

الفتح الط بق االول ،رقم 3 - 20000 

الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

492987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (21

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.   TELWAY TECHNOLOGY

جميع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االنشطة املتعلقة ب التص الت).

ومس همة) تج ر ة  وس طة  ري 

تج ر ة ونش ط تمثيلي لالغي ر)،

ري نش ط تج ري متعلق بمهنة) (-

إلى) والوصول  املعلوم ت  تكنولوجي  

الخدم ت عبر اإلنترنت)،

-)جميع رنشطة تطو ر تكنولوجي )

وال سيم  نشر خدم ت)) (، املعلوم ت)

البرامج) نشر  وكذلك  اإلنترنت  عبر 

السلكية) االتص الت  نحو  املوجهة 

اإلصدارات) جميع  رو  والالسلكية 

تكنولوجي ) بمهنة  املتعلقة  األخرى 

املعلوم ت والتقني ت املرتشطة به )،

وحي زة واستثم ر في ررس) إنش ء) (-

امل ل وتشغي7 وتأجير جميع الشرك ت)

وجميع األعم ل التج ر ة واملؤسس ت)

رو الوك الت املتعلقة بلنش ط التج ري))

امتدادات) ري  في  رو  ربك له   بجميع 

مم ثلة)،
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بيع) واع دة  براء) نش ط  (-

الالزمة) االجهزة  وتصدير  واستيراد 

واله تف) االنترنت  سع ت  لتجهيز 

وهندسة) الح سوبية  واالستش رات 

االتص الت..

 217 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(، امتداد) الروداني  ابراهيم  ب رع 

 -  3 ،رقم) اق مة الفتح الط بق االول)

20000)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( السيد ف ل�سي سطف 4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ف ل�سي سطف 4 عنوانه)ا))
زنقة نيكوال بوربو4)))20200)بوربو4)

فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ف ل�سي سطف 4))عنوانه)ا))
زنقة نيكوال بوربو4)))20200)بوربو4)

فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

1122I

F.B.A.K GESTION SARL

 MACTRAD NEGOCE
SARLAU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

F.B.A.K GESTION SARL

ب رع بئر انزرا4 اق مة الشعيبي 

 bd bir anzarane ط بق 1 ابن جر ر

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 MACTRAD NEGOCE SARLAU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
جن 4 الخير رقم 2253  - 43150 ابن 

جر ر املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MACTRAD NEGOCE SARLAU
غرض الشركة بإيج ز):)مق ولة في)

الشن ء)و ابغ ل مختلفة
البستنة

مف وض ت تج ر ة.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
جن 4 الخير رقم)2253  - 43150)ابن)

جر ر املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيدة ايم 4 الشي ض)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة ايم 4 الشي ض عنوانه)ا))
حي الفرح رقم)559 43150)ابن جر ر)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
زركلعيني4) محمد  السيد 
عنوانه)ا))حي الفرح رقم)631 43150 

ابن جر ر املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( جر ر) ب بن  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)122.

1123I

fimacoc

STE NEW COMFORT FES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

fimacoc
 rue(ahmed(chbihi(ave(des(far 9

fes ، 30000، fes(maroc
STE NEW COMFORT FES بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 3 
تجزئة العنبرة زواغة 26 س1 ف س  - 

30000 ف س املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NEW COMFORT FES
بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
السج د و جميع املع مالت التج ر ة).

 3 رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تجزئة العنبرة زواغة)26)س1)ف س))-)

30000)ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ( السيد الزو  تي ي سي4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد الزو  تي ي سي4 عنوانه)ا))
ف س)) س1) (26 تجزئة العنبرة زواغة)

30000)ف س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزو  تي ي سي4 عنوانه)ا))

ف س)) س1) (26 تجزئة العنبرة زواغة)

30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1296.

1124I

 centre de developpment profesionnel des

competences

IRAM INVEST
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n°( 129( avenue( omar( el

 mokhrtar( laayoune،( 70000،

laayoune maroc

ذات) بركة  (IRAM INVEST

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد

ب رع) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 
 4 رقم) ( بقة) (129 عمر النخت ر رقم)

العيو4)-)70000)العيو4 املغرب

مسؤولية)) ذات  بركة  تأسيس 

محدودة ذات الشر ك الوحيد)
رقم التقييد في السج7 التج ري):)

35824

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 IRAM (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.INVEST

وك لة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

النق7 والتخز ن.
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عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عمر)
النخت ر رقم)129)بقة))رقم)4)العيو4)

- 70000)العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد ربيد دادة):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) دادة  ربيد  السيد 
زنقة محمد حسن الوزاني))رقم)110 
العيو4) (70000  0101 الوحدة) حي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ربيد دادة عنوانه)ا))زنقة)
حي) (110 رقم) ( محمد حسن الوزاني)

الوحدة)70000)العيو4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
24)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)906/2021.
1125I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

METCONS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم رة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46300، اليوسفية املغرب
METCONS بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الغدير 

رقم 514 - 46300 اليوسفية 
املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1457
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 17)م رس) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

مشلغ) ( (METCONS الشر ك الوحيد)
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
مقره  اإلجتم عي حي الغدير رقم)514 
- 46300)اليوسفية املغرب نتيجة ل):)

توقف رنشطة الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي الغدير)
رقم)514 - 46300)اليوسفية املغرب.)

و عي4:
بنيخ) ( االله) عشد  السيد)ة))
 514 رقم) الغدير  حي  عنوانه)ا)) و 
كمصفي) املغرب  اليوسفية  (46300

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)

حي الغدير رقم)514)اليوسفية
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب ليوسفية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)91/2021.
1126I

 centre de developpment profesionnel des

competences

ATELIER AUDRA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
ATELIER AUDRA بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي ب رع مكة  
زنقة املحمدية العيو4  - 70000 

العيو4 املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.35295

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 م رس) (22 في) املؤرخ 
(•« من) الشركة  نش ط  تغيير 
املد4. لتخطيط  معم ر ة  زخرفة 

الخبرة،) التصميم،) األرض،) اختي ر 

الحزمة) االقتص دي،) التقييم 

طلب) اإلدار ة،) اإلجراءات  امل لية،)

قشول) (، املوقع) مراقشة  املن قص ت،)

األعم ل)،).......«)إلى)»الهدف الحصري)

الهندسة) مهنة  للشركة هو مم رسة 

املعم ر ة وفًق  للق نو4)14.106«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

23)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)887/2021.

1127I

إئتم نية برامي

RADMEDAL TRAVAUX

بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

إئتم نية برامي

ب رع محمد الخ مس عم رة 

بنشليخة بقة رقم ٢ ، 43150، ابن 

جر ر املغرب

RADMEDAL TRAVAUX بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

موالي عشد هللا - 43150  ابن جر ر  

املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2111

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 م رس) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»500.000)درهم«)ري من)»600.000 

عن) درهم«) (1.100.000« إلى) درهم«)

رو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طر ق)

عينية.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( جر ر) ب بن  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)115.

1128I

»IMMOBILIER BLADI TRAVAUX«

»IMMOBILIER BLADI«
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

»IMMOBILIER BLADI«

 Lot(Najd 1, résidence(Widad,

 immeuble 12, appt. 6, El(Jadida ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

»IMMOBILIER BLADI« بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

النجد 1، إق مة وداد، عم رة 12، 

بقة 6، الجديدة - 24000 الجديدة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (24

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.»IMMOBILIER BLADI«

غرض الشركة بإيج ز):)-)االنع ش)

العق ري.)-)بن ء)العم رات.)-)الهندسة)

املدنية.)-)ربغ ل مختلفة والشن ء..

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(،12 عم رة) وداد،) إق مة  (،1 النجد)

بقة)6،)الجديدة)-)24000)الجديدة)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الفتيمي) السيد حسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الفتيمي  السيد حسن 

الجديدة)24000)الجديدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الفتيمي  السيد حسن 

الجديدة)24000)الجديدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لجديدة) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)25746.

1129I

fidjuris(sarl

CONDI PACKS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

CONDI PACKS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 59 ب رع 

الزرقطوني ر الط بق الث من رقم 24 

- 20200 الدار الشيض ء  املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.357279

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

2020)تقرر ح7) 31)دجنبر) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  CONDI PACKS الوحيد) الشر ك 

درهم) (10.000 ررسم له ) مشلغ 

ب رع) (59 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 

رقم) الث من  الط بق  ر  الزرقطوني 

املغرب) ( الدار الشيض ء) (20200  -  24

نتيجة ل):)هن ك انخف ض في النش ط))

و غي ب اآلف ق املستقشلية.

و حدد مقر التصفية ب)59)ب رع)

الزرقطوني ر الط بق الث من رقم)24 - 

20200)الدار الشيض ء))املغرب.)

و عي4:
الهنس ق) ( ( ابراهيم) السيد)ة))
متوح) العصمية  دوار  عنوانه)ا)) و 
كمصفي) املغرب  ( الجديدة) (24350

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771555.
1130I

N2M CONSEIL-SARL

MELINOVA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MELINOVA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  االجتم عي 167-165 
ب رع املسيرة لعري الشيخ - 62000 

الن ظور املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.20859

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (11 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
توزيع) و  تصدير  و  استيراد  (-
صحة) و  التجمي7  مستحضرات 

الجسم.
توزيع) و  تصدير  و  استيراد  ( (-

املشيدات الحيو ة
توزيع) و  تصدير  و  استيراد  (-

املكمالت الغذائية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)18)م رس)

2021)تحت رقم)575.
1131I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

LADY IMPERTINENTE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

LADY IMPERTINENTE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  3 زنقة 

إبن العر ف رواق ي سمينة املع ر ف 

- 20000  الدار الشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.425617

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحو 7))

املقر االجتم عي الح لي للشركة من)»)
ي سمينة) العر ف رواق  إبن  زنقة  (3

الشيض ء) الدار  ( (20000 (- املع ر ف)
رك سي س) زنقة  ( (57« إلى) املغرب«)

الشيض ء)))) الدار  ( (20000 (- املع ر ف)

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771560.

1132I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

SAMIPROMO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

SAMIPROMO بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 3 زنقة إبن 

العر ف رواق ي سمينة املع ر ف - 

20000 الدار الشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.352799
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)23)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
زنقة إبن العر ف رواق ي سمينة) (3«
الشيض ء) الدار  (20000 (- املع ر ف)
رك سي س) زنقة  ( (57« إلى) املغرب«)
الشيض ء)) الدار  (20000 (- املع ر ف)

املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771559.

1133I

ائتم نية م جسترال

IZDIHARE BATIMENT
بركة املح صة
تأسيس بركة

ائتم نية م جسترال
تجزئة السيكو4 القطعة 7/17 زاو ة 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس ف س ، 30100، ف س 

املغرب
IZDIHARE BATIMENT بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 157 
بلوك ب حي الوف ق زواغة - 30000 

ف س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66795
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. IZDIHARE BATIMENT
مق ولة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)و األبغ ل املختلفة
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بيع و براء)مواد الشن ء

النق7 للحس ب الخ ص و لحس ب)

الغير).
عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)157 

بلوك ب حي الوف ق زواغة))-)30000 

ف س املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( الف طمي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رحمد الغيتي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد محمد الف طمي))عنوانه)ا))

الوحدة) اق مة  امللكي  الجيش  ب رع 

ف س) (30000 ( ج) م  (8 رقم) الشقة 

املغرب).

عنوانه)ا)) ( الغيتي) رحمد  السيد 

دوار روالد عشد هللا عي4 بيض ء)سيدي)

رحرازم))30000)ف س املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الف طمي عنوانه)ا))

الوحدة) إق مة  امللكي  الجيش  ب رع 

ف س) (30000 ج) م  (8 رقم) الشقة 

املغرب

عنوانه)ا)) ( الغيتي) رحمد  السيد 

دوار روالد عشد هللا عي4 بيض ء)سيدي)

رحرازم))30000)ف س املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1280.

1134I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 SAHARA WATER WELL

DRILLING
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 SAHARA WATER WELL

DRILLING بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عمر 
املخت ر رقم 129 بقة رقم 4 العيو4 

- 70000 العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 SAHARA WATER WELL  :

.DRILLING
حفر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ومسح لجميع رنواع اآلب ر.
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عمر)
املخت ر رقم)129)بقة رقم)4)العيو4)

- 70000)العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ب بيت) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ب بيت  سعيد  السيد 
 34 رقم) الفرح  حي  القدس  ب رع 

العيو4)70000)العيو4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ب بيت  سعيد  السيد 
 34 رقم) الفرح  حي  القدس  ب رع 

العيو4)70000)العيو4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
17)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)824/2021.

1135I

 centre de developpment profesionnel des

competences

FUTURE AFA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
FUTURE AFA بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع عمر 
املخت ر رقم 129 بقة رقم 4 العيو4 

- 70000 العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FUTURE AFA
خدم ت) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
وتصدير) استيراد  رخرى  شخصية 

التج رة الع مة.
عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع عمر)
املخت ر رقم)129)بقة رقم)4)العيو4)

- 70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: فشي 4) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد ايوب فشي 4 عنوانه)ا))زنقة)

ت رودانت رقم)15)حي لال مر م سيدي)

افني)70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب فشي 4 عنوانه)ا))زنقة)

ت رودانت رقم)15)حي لال مر م سيدي)

افن)70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

17)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)825/2021.

1136I

FIDUBAC SARL

ابراكس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

FIDUBAC SARL

162مكرر ب رع يوسف ابن ت بفي4 

 NADOR، الشقة رقم 11 الن ضور

62000، nador(maroc

ابراكس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي حي اوالد 
لحسن الن ظور - 62000  الن ظور 

املغرب.

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20405

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 م رس) (01 املؤرخ في)

»-تج رة الحشوب) نش ط الشركة من)

والشقولي ت

املنتج ت) وتصدير  -استيراد 

االستهالكية الكشيرة
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االستهالكية) املنتج ت  -توزيع 

وتصدير) »-استيراد  إلى) الكشيرة«)

املنتج ت االستهالكية الكشيرة

االستهالكية) املنتج ت  --توزيع 

الكشيرة«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)10)م رس)

2021)تحت رقم)529.

1137I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

ELITE WAY SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

رقم 234، ب رع فلسطي4 حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خر شكة 

املغرب

ELITE WAY SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقة 

ب لط بق الث ني زنقة نهج الهدى رقم 

76 حي الهدى - 25000 خر شكة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

6949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.WAY SARL AU

منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.

بقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
ب لط بق الث ني زنقة نهج الهدى رقم)
خر شكة) (25000 (- الهدى) حي  (76

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: ص لح) قيوض  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ص لح  قيوض  السيد 
حي) (09 رقم) الشرادي  رحمد  زنقة 

النهضة)25000)خر شكة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ص لح  قيوض  السيد 
حي) (09 رقم) الشرادي  رحمد  زنقة 

النهضة)25000)خر شكة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخر شكة))بت ر خ)24)م رس)

2021)تحت رقم)149.
1138I

NEOCOMPTADUNORD

MOZAR CENTER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

MOZAR CENTER بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7 اق مة 
سحنو4 1 مكرر س حة موزار طنجة 

- 90000 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114483
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MOZAR CENTER
وك لة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

تحو 7 األموال في املغرب والخ رج.
اق مة) (7 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
1)مكرر س حة موزار طنجة) سحنو4)

- 90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد))عشد الق در العش دي):))100 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
العش دي) الق در  عشد  ( السيد)
الزهراء) ف طمة  ب رع  عنوانه)ا))
 81 رقم) الخليج  برج  زنقة  العز ز ة 

90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العش دي) الق در  عشد  ( السيد)
الزهراء) ف طمة  ب رع  عنوانه)ا))
 81 رقم) الخليج  برج  زنقة  العز ز ة 

90000)طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240627.

1139I

ADVISORIS

CODE GATE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

CODE GATE بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 18 اق مة 
ح زم ، بقة 3 ، الط بق 1 ، عي4 
الشق - 20470  الدار الشيض ء   

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.346211

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)09)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»18)اق مة ح زم)،)بقة)3)،)الط بق)1 
،)عي4 الشق)-)20470))الدار الشيض ء)))
،اق مة) ب رع لوسير4) (« إلى) املغرب«)
(،N3 ،)الط بق األول)،)مكتب) لطيفة)
الدار) ( (20503 (- املستشفي ت) حي 

الشيض ء))املغرب)».
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771382.
1140I

POLY CONSULTING PARTNERS

 POLY CONSULTING
PARTNERS (PCP( SARLAU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

POLY CONSULTING PARTNERS
 No 73 Boulevard(d›Anfa 3ème

 étage(Casablanca ، 20330،
CASABLANCA MAROC

 POLY CONSULTING PARTNERS
PCP( SARLAU) بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 117، زنقة 
إبن منير، إق مة الزرقة، ط بق1 رقم 
2، املع ر ف - 20330 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494325

 26 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
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الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 POLY (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

 CONSULTING PARTNERS (PCP(

.SARLAU

غرض الشركة بإيج ز):)-)

التدر ب،) التدقيق،) املشورة،)

التنظيم والتوظيف؛

والدعم) املشورة  تقديم  (-
اإلداري) والتنظيم  االستراتيجية  في 

إدارة) والحك مة،) وامل لي  واملح سبي 

إدارة) والضرائب،) البشر ة  املوارد 

في) املش ريع  وتطو ر  الدعم  وظ ئف 

املغرب وعلى الصعيد الدولي؛

الندوات) تنظيم  (-

واملؤتمرات؛

العملي ت) ك7  وعموم   (-

وامل لية) والصن عية  التج ر ة 

او) املرتشطة بشك7 مش بر  والعق ر ة 

غير مش بر ب ألهداف املحددة اعاله او)

التي من ب نه  تسهي7 تحقيقه ..

(،117 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
زنقة إبن منير،)إق مة الزرقة،)ط بق1 
الدار) (20330 (- املع ر ف) (،2 رقم)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد �سي محمد كردودي كواللي)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد �سي محمد كردودي كواللي)

جن 4) الشيض ء،) الدار  عنوانه)ا))
 19 رقم) (9 إق مة) (،GH5 الرحمة،)

الرحمة،)دار بوعزة،)النواصر)20660 

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد �سي محمد كردودي كواللي)

جن 4) الشيض ء،) الدار  عنوانه)ا))

 19 رقم) (9 إق مة) (،GH5 الرحمة،)

الرحمة،)دار بوعزة،)النواصر)20660 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

1141I

FIDUBAC SARL

CLEVER LOGISTICS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع ب لجر دة 

الرسمية

FIDUBAC SARL

162مكرر ب رع يوسف ابن ت بفي4 

 NADOR، الشقة رقم 11 الن ضور

62000، nador(maroc

CLEVER LOGISTICS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

 وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 162 مكرر 

ب رع يوسف ابن ت بفي4 عم رة 

رقم 11 الن ظور  - 62000  الن ظور  

املغرب.

ب لجر دة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

الرسمية عدد)5655)بت ر خ)17)م رس)

.2021

CLAVER LOGISTICS-(:(بدال من

-عدد الحصص)500

CLEVER LOGISTICS-(:(يقرر

-عدد الحصص)200

الش قي بدو4 تغيير.

1142I

زوبير بوتغم س

HIBA HIBA HIBA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

زوبير بوتغم س

اكنول املركز ت زة ، 35050، ت زة 

املغرب

hiba(hiba(hiba  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 15 تجزئة 

كنوز ت زة  taza 35000 ت زة  املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4327

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))خ لد خنت ش)5 

حصة اجتم عية من رص7)45)حصة)
الشطري) ربيد  )ة)) السيد) ( لف ئدة)

بت ر خ)26)فبراير)2021.

 5 تفو ت السيد))ة))وليد خنت ش)

حصة اجتم عية من رص7)45)حصة)
الشطري) ربيد  )ة)) السيد) ( لف ئدة)

بت ر خ)26)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (23 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)160.

1143I

IMMO JORMA

IMMO JORMA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

IMMO JORMA

مجموعة التقدم 2 الط بق الث ني 

بقة رقم 17 سيدي البرنو�سي ، 

20100، الدارالشيض ء املغرب

IMMO JORMA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مجموعة 

التقدم 2 الط بق الث ني بقة رقم 

17 سيدي البرنو�سي - 20300 

الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.JORMA
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.
عنوا4 املقر االجتم عي):)مجموعة)
رقم) بقة  الث ني  الط بق  (2 التقدم)
 20300 (- البرنو�سي) سيدي  (17

الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: عشدالنبي) جودي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة عن ب بشرى):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد جودي عشدالنبي عنوانه)ا))
حي األم7 رقم)369)تيط ملي7)20000 

الدارالشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) بشرى  عن ب  السيدة 
سيف م) (52 رقم) (30 عم رة) األزهر 
 20300 البرنو�سي) سيدي 

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جودي عشدالنبي عنوانه)ا))
حي األم7 رقم)369)تيط ملي7)20000 

الدارالشيض ء)املغرب
عنوانه)ا)) بشرى  عن ب  السيدة 
سيف م) (52 رقم) (30 عم رة) األزهر 
 20300 البرنو�سي) سيدي 

الدارالشيض ء)املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769928.

1144I

AJBAR CONSULTING

STE QUICK MED
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux(Nour(Rue(EL(Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب

STE QUICK MED بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي سيدي 

معروف ب رع ربو بكر الق دري مكتب 
رقم 2 عم رة 2 ب نورام  م.س 1  - 

20520 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.QUICK MED

غرض الشركة بإيج ز):)بيع األدوات)

الطشية و الجراحية ب لتقسيط.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
سيدي معروف ب رع ربو بكر الق دري)

ب نورام  م.س) (2 2)عم رة) مكتب رقم)

1  - 20520)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

250)حصة) ( (: السيد رجش ر يسير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رجش ر مصعب):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: السيدة رجش ر ملي ء)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة رجش ر خولة):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) يسير  رجش ر  السيدة 
حي األم7 ملعب الخي7) (6 زنقة) (191

30010)ف س املغرب.

عنوانه)ا)) مصعب  رجش ر  السيد 
عم رة ابن خلدو4) ( ب رع ابن هيثم)
طنجة) (90000  12 رقم) (3 ط بق) (11

املغرب.

عنوانه)ا)) ملي ء) رجش ر  السيدة 

إق مة مرمرة بقة)4)ب رع الزرقطوني))

50000)مكن س املغرب.

عنوانه)ا)) خولة  رجش ر  السيدة 

جن 4 ك ليفورني  ي قوت)1)ط)2)بقة)

8 20460)الدار الشيص ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يسير  رجش ر  السيد 
حي األم7 ملعب الخي7) (6 زنقة) (191

30010)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)10700.

1145I

WAY CONSEIL

MECATIF
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MECATIF بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي متجر 

سوق ايت رور ر الحوز - 40110 

مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.108813

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 م رس) (11 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

-)ت جر التجزئة اإلط رات

قطع) رو  اإلكسسوارات  ت جر  (- (

الغي ر.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122124.

1146I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

DETROIT PRINT  SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

DETROIT(PRINT  SARL    بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 461 

املنطقة الصن عية كزن ية طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.63365

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تحو 7)) ( تم) (2016 م ي) (18 املؤرخ في)

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الصن عية) املنطقة  (461 »تجزئة)

طنجة) (90000 (- طنجة) كزن ية 

املغرب«)إلى)»1))ب رع)22)ام م))مسلم)
 90000 (- طنجة) (2 درادب) (10 رقم)

TANGER))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بتنبر) (26 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2016)تحت رقم)4609.

1147I

STE FIDMEK

TARYAS PROPRETE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

TARYAS PROPRETE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

املنصور رقم 719 ب رع محمد 

الس دس  - 50000 مكن س اململكة 

املغربية

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TARYAS PROPRETE

-تنظيف) (: غرض الشركة بإيج ز)

و) الشمسية  اللوائح  و  الفيترين ت 

تنظيف النه ئي لالوراش.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

محمد) ب رع  (719 رقم) املنصور 

مكن س اململكة) (50000 (- ( الس دس)

املغربية.
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رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: لع بيد) ي سي4  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) لع بيد  ي سي4  السيد 
تجؤئة املنصور رقم)719)ب رع محمد)
اململكة) مكن س  (50000 ( الس دس)

املغربية.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لع بيد  ي سي4  السيد 
تجؤئة املنصور رقم)719)ب رع محمد)
اململكة) مكن س  (50000 ( الس دس)

املغربية
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1554.

1148I

كرابي  فود

گرابيا فود
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

كرابي  فود
بقعة 31 تجزئة امل ي  ، 46200، 

اسفي املغرب
گرابي  فود بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بقعة 31 
تجزئة امل ي  اسفي 46200 رسفي 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
11471

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 م رس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

گرابي ) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

فود.

تمو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واملق هي.) واملطعم  الغذائية  املواد 

وربغ ل الع مة والشن ء.

 31 :)بقعة) عنوا4 املقر االجتم عي)

رسفي) (46200 اسفي) امل ي   تجزئة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الطو 7  هش م  السيد 

 46200 السالم) حي  (45 الزنقة) (22

اسفي املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الطو 7  هش م  السيد 

 46200 السالم) حي  (45 22الزنقة)

رسفي املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)-.

1149I

جيسط كومشط  ش.ذ.م.م.ش.و

BETON BKH SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

جيسط كومشط  ش.ذ.م.م.ش.و

ب رع الحسن األول، إق مة ب ب 

العقلة د، الط بق األر�سي، تطوا4 

تطوا4، 93000، تطوا4 املغرب

BETON BKH SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

املسجد رقم 08، حي الديزة 

مرتي7،صندوق البريد 782 تطوا4 

مرتي7-تطوا4 93150 مرتي7 املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.13123

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 12)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

BETON BKH SARL))مشلغ ررسم له )

مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000

(،08 رقم) املسجد  ب رع  اإلجتم عي 

حي الديزة مرتي7،صندوق البريد)782 

مرتي7) (93150 تطوا4 مرتي7-تطوا4)

املغرب نتيجة ل):)خس ئر كشيرة.

ب رع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الديزة) حي  (،08 رقم) املسجد 

تطوا4) (782 البريد) مرتي7،صندوق 

مرتي7)93150)مرتي7 املغرب.)

و عي4:

و) الشدوي  ( ( منير) السيد)ة))

عنوانه)ا))ب رع موالي ربيد رقم)03  

)ة)) كمصفي) املغرب  مرتي7  (93150

للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0513.

1150I

STE FIDMEK

SERVICE FROID TECH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

SERVICE FROID TECH بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 142 رح ل 

املسكيني تواركة  - 50000 مكن س 

اململكة املغربية

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SERVICE FROID TECH

-تبريد و) (: بإيج ز) غرض الشركة 

تكييف الهواء

-اصالح الجه زات

الع م و) و الضوء) -مع لجة الهواء)

ك ميرا املراقشة

.-

 142 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 50000 (- ( تواركة) املسكيني  رح ل 

مكن س اململكة املغربية.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( ص في) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( ص في) احمد  السيد 

تواركة) لحسن  ابن  العربي  درب  (2

اململكة) مكن س  (50000 مكن س)

املغربية.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) ( ص في) احمد  السيد 

تواركة) لحسن  ابن  العربي  درب  (2

اململكة) مكن س  (50000 مكن س)

املغربية

السيد منير عشدهللا الشوجمع وي)

ملراني) لجة  و  (188 رقم) عنوانه)ا))

مكن س) (50000 مكن س) التواركة 

اململكة املغربية

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1330.

1151I

FIDUNION-MAROC

 COMANER

INTERNATIONAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COMANER INTERNATIONAL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 119 

، ب رع الجيش امللكي - 20000 

الشيض ء املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.213645

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2020 دجنبر) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):

  COMANER )ة)) السيد) تفو ت 

حصة) (DISTRIBUTION 600

حصة) (600 رص7) من  اجتم عية 

 DEXYS CAPITAL((لف ئدة))السيد))ة

بت ر خ)10)دجنبر)2020.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771910.

1152I

LAGDAA HICHAM

SALA AL JADIDA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

LAGDAA HICHAM

 IMM 4 APT(N°13 RUE

 VARSOVIE(OCEAN, RABAT ،

10040، Rabat(Maroc

SALA AL JADIDA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سيدي املصمودي رقم 31 حي البركة 

القر ة سال - 11004 سال املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.16053

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2019)تقرر ح7) 17)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

ررسم له ) مشلغ  ( (SALA AL JADIDA

مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000

املصمودي) سيدي  زنقة  اإلجتم عي 

(- سال) القر ة  البركة  حي  (31 رقم)

11004)سال املغرب نتيجة ل):)1. 

ح7 الشركة الس بق ألوانه.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي املصمودي رقم)31)حي البركة)

القر ة سال)-)11004)سال املغرب.)

و عي4:

الربيعي)) ( ( احمد) السيد)ة))

املصمودي) سيدي  زنقة  وعنوانه)ا))

رقم)31)حي البركة القر ة سال)11004 

سال املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( بسال) االبتدائية 

2021)تحت رقم)36256.

1153I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

ANSRI  TRAVAUX  SARL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
ANSRI  TRAVAUX  SARL بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 
الدعيدع ت TR   2-1 تجزئة  311 

الط بق االر�سي  حجر النح7 طنجة  
TANGER 90000 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
113759

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
  ANSRI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRAVAUX  SARL
مختلف) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اعم ل التهيئة بصفة ع مة)
انش ء)و تيهيء))املن طق الخضراء).

(: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 311 ( تجزئة) (TR    1-2 الدعيدع ت)
حجر النح7 طنجة)) ( الط بق االر�سي)

TANGER 90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: ( )ادريس) السيد العنصري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ادريس) ( العنصري) السيد 

النح7) حجر  الدعيدع ت  عنوانه)ا))

طنجة))90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ادريس) ( العنصري) السيد 

النح7) حجر  الدعيدع ت  عنوانه)ا))

طنجة))90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (03 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239952.

1154I

JODAD SARL

ARRACHAD ELECTRICITE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

JODAD SARL

 APT 3 IMM 4 ALILI(AV

 PALESTINE ، 40070،

MARRAKECH MAROC

ARRACHAD ELECTRICITE بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

 N° 498 و عنوا4 مقره  االجتم عي

 B(Massira 3 MArrakech - 40000

. MARRAKECH

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.33749

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)18)م رس)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 

ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)3619.

1155I

nabiq(mohammed

sailot trav
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

sailot trav بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الرب د 
زنقة 1 رقم 81 حي الرب د زنقة 1 
رقم 81 23000 بني مالل املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.7383

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2017 فبراير) (01 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))صيلوح))لحسن)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

فبراير) (01 بت ر خ) لحسن  ( صيلوح)

.2017

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)24)م رس)

2021)تحت رقم)340.

1156I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيو4 الس قية)

الحمراء

SOYAFEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 

العيو4 الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيو4 املغرب

SOYAFEL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الش و ة الحي الحجري رقم 43 

العيو4 - 70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOYAFEL

تسو ق) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

وبركة) والخضروات  الفواكه 

الخدم ت

-)تسو ق جميع املنتج ت الغذائية

-)تخز ن وتوزيع وتسو ق الفواكه)

والخضروات الط زجة

املض دة) النخي7  وزراعة  -بيع 
للحلوى

-))نق7 السلع الوطنية والدولية)

املس ح ت) وصي نة  البستنة  (-

الخضراء)ورعم ل التنفيذ

الع مة) املحالت  رطقم  تنظيف  (-

والخ صة واملش ني اإلدار ة

وبيع) وبراء،) الع مة،) -التج رة 

األسم ك ب لجملة والتف صي7

وبيع) وبراء) م ر ور  -م ر  ج،)

األسم ك ب لجملة والتف صي7.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 43 رقم) الحجري  الحي  الش و ة 

العيو4)-)70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ي سي4 كم كم):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد العز ز بوحسي4)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) كم  كم  ي سي4  السيد 

ب رع الش و ة الحي الحجري رقم)43 

العيو4)70000)العيو4 املغرب.

بوحسي4)) العز ز  عشد  السيد 

الحي) الش و ة  ب رع  عنوانه)ا))

 70000 العيو4) (43 رقم) الحجري 

العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كم  كم  ي سي4  السيد 

ب رع الش و ة الحي الحجري رقم)43 

العيو4)70000)العيو4 املغرب

بوحسي4)) العز ز  عشد  السيد 

الحي) الش و ة  ب رع  عنوانه)ا))

 70000 العيو4) (43 رقم) الحجري 

العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

12)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)760/2021.

1157I

JODAD SARL

ARRACHAD ELECTRICITE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

JODAD SARL

 APT 3 IMM 4 ALILI(AV

 PALESTINE ، 40070،

MARRAKECH MAROC

ARRACHAD ELECTRICITE  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 N° 498 B وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 Massira 3 MArrakech - 40000

.MARRAKECH MAROC

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.33749

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 م رس) (18 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ERROCHDI YASSINE)كمسير وحيد

تشع  لوف ة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)3619.

1158I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

GTMI GROUPE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 ب رع إبن سين  ، 20210، الدار 

الشيض ء املغرب

GTMI GROUPE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 214 ب رع 

إبن سين    - 20210 الدار الشيض ء  

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

449459

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2019 نونبر) (04

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 GTMI (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.GROUPE

إدارة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

العق رات.

 214 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الدار) (20210 (- ( ( سين ) إبن  ب رع 

الشيض ء))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
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100)حصة) ( (: السيد رفراس فه د)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) فه د  رفراس  السيد 

   n°32( Rue( Des( Hautes( Beauces

.78410  Aubergenvile  France

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فه د  رفراس  السيد 

   n°32( Rue( Des( Hautes( Beauces

78410  Aubergenvile France

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)-.

1159I

garrigues maroc, sarlau

Atlas Pharm
بركة املس همة

رفع ررسم ل الشركة

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Atlas(Pharm بركة املس همة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي ببربيد الطر ق الرئيسية 
رقم 7 زنقة س بربيد - 26000 

بربيد املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

الع م) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) (23 في) املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة) ررسم ل  رفع  تم  (2020

درهم«) (44.233.500« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم«) (112.470.600« من) ري 

طر ق) عن  درهم«) (156.704.100«

الشركة) ديو4  مع  مق صة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)188.

1160I

garrigues maroc, sarlau

Cadagua SA
بركة املس همة

إغالق فرع ت بع لشركة رجنبية

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Cadagua SA »بركة املس همة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ب رع ربيرا 
مدر د - - مدر د اسش ني .

»إغالق فرع ت بع لشركة رجنبية«
رقم التقييد في السج7 التج ري: -.

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)30)نونبر)2020)تقرر إغالق)
 Cadagua SA لشركة) ت بع  فرع 
 Succursale au Maroc de تسميته)
Cadagua SA)والك ئن عنوانه في)140 
ب رع رنف  الط بق)1)بقة)1  - 20050 

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 11 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)765144.
1161I

اكس زار كونس ي

KHALIL PAIN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

اكس زار كونس ي
 N°18 COMPLEXE(BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE(JOULANE
ATLAS ، 30000، FES(MAROC

KHALIL PAIN بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 24 
رقم 2 تجز ة واد ف س - 30000 

ف س املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KHALIL PAIN
غرض الشركة بإيج ز):)مخبزة.

 24 زنقة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
رقم)2)تجز ة واد ف س)-)30000)ف س)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 800.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 -

السيد بيزو يوسف):)مخبزة تع دل)
8000)حصة بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بيزو يوسف عنوانه)ا))رقم)
 30000 ف س) واد  حي  (20 زنقة) (55

ف س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيزو يوسف عنوانه)ا))رقم)
 30000 ف س) واد  حي  (20 زنقة) (55

ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1355.
1162I

jamal(ait(hommad

بكري كارو
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

jamal(ait(hommad
 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،
16000، SIDI(KACEM(MAROC
بكري ك رو بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

24 االمير سيدي محمد حي الرب د 

القر ة  سال 11000 سال مغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

33129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

بكري) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

ك رو.

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)

الشن ء.

 24 عنوا4 املقر االجتم عي):)ب رع)

االمير سيدي محمد حي الرب د القر ة))

سال)11000)سال مغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( م ركي) ع دل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) م ركي  ع دل  السيد 

وحدة) حي  (7 رقم) بوز د  والد  ب رع 

قر ة سال)11000)سال مغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) م ركي  ع دل  السيد 

وحدة) حي  (7 رقم) بوز د  والد  ب رع 

قر ة سال)11000)سال مغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال))بت ر خ)-)تحت رقم)-.

1163I
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garrigues maroc, sarlau

Ouakha Service
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Ouakha(Service بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 30 ب رع 

محمد الت زي مرب 4 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.29587

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2020 يوليوز) (29 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

 Ouakha الوحيد) الشر ك  ذات 

 100.000 ررسم له ) مشلغ  ( (Service

 30 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  

طنجة) مرب 4  الت زي  محمد  ب رع 

(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (90000  -

تصفية ارادية.

و حدد مقر التصفية ب)30)ب رع)

محمد الت زي مرب 4 طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.)

و عي4:

ارع ي) ( اللطيف) عشد  السيد)ة))
الت زي) ب رع محمد  (30 و عنوانه)ا))

مرب 4 طنجة)90000)طنجة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (05 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)239036.

1164I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة)

ورزازات

   SOCIETE H.M.B 3 SERVICE

SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 

ت فياللت ملحقة ورزازات

ب رع موالي ربيد عم رة دادس 

الط بق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

  SOCIETE »H.M.B 3 SERVICE «

SARL AU  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

تور رت  - 45800 تنغير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

  SOCIETE( »H.M.B( 3( SERVICE( «

. SARL AU

الشن ء) (* (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واالبغ ل املختلفة)

ورجهزة) مك تب  تور د  ت جر  (*

كمشيوتر

*)املس ومة.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

تور رت))-)45800)تنغير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( حسن) ف �سي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد ف �سي حسن))عنوانه)ا))حي)
تور رت))45800)تنغير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ف �سي حسن))عنوانه)ا))حي)
تور رت))45800)تنغير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (19 بت ر خ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.

1165I

ANAMAR FIDUCIAIRE

SOMULTISERV صوملتيسرف
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

 SOMULTISERV صوملتيسرف
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 
اعدوا4  - 45800 تنغير املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1243
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOMULTISERV(صوملتيسرف
كراء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الفض ءات الع مة و الخ صة).
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

اعدوا4))-)45800)تنغير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 600 ( (: ( ( محمد) عشداني  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: السيد عشداني اسم عي7)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

))عنوانه)ا)) السيد عشداني محمد)
حي اعدوا4))45800)تنغير املغرب.

اسم عي7) عشداني  السيد 
عنوانه)ا))حي اعدوا4))45800)تنغير)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
))عنوانه)ا)) السيد عشداني محمد)

حي اعدوا4))45800)تنغير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)271.
1166I

WAY CONSEIL

 IMPORT EXPORT
FIHAKHIR

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

قف7 التصفية

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 IMPORT EXPORT FIHAKHIR

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : اق مة 
جوهرة عالل الف �سي بقة 18 

الط بق 2  - 40080 مركش املغرب.
قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
.76705

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر ح7) 10)فبراير) املؤرخ في)
 IMPORT EXPORT FIHAKHIR
محدودة) ( مسؤولية) ذات  بركة 
ذات الشر ك الوحيد مشلغ ررسم له )
مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
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عالل) جوهرة  اق مة  اإلجتم عي 

الف �سي بقة)18)الط بق)2  - 40080 

مركش املغرب نتيجة لوقف النش ط.

و عي4:

فيه خير) ( ( العز ز) عشد  السيد)ة))

اوعلي) ق �سي  ايت  عنوانه)ا)) و 

تينغير) (45200 الخميس) سوق 

)ة)) كمصفي) املغرب10/02/2021)

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

اق مة) وفي  (2021 فبراير) (10 بت ر خ)

 18 بقة) الف �سي  عالل  جوهرة 

الط بق)2  - 40080)مركش املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (09 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121498.

1167I

ODIFRESCH

ODIFRESCH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ODIFRESCH

 MAGASIN 19B, RUE

 CASABLANCA ، 54350،

MIDELT MAROC

ODIFRESCH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 

تج ري رقم 19م  زنقة الدار الشيض ء   

ميدلت - 54350 ميدلت املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ODIFRESCH

استغالل) (: غرض الشركة بإيج ز)
الفالحي.

مح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تج ري رقم)19م))زنقة الدار الشيض ء)))

ميدلت)-)54350)ميدلت املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
املصطفي) موالي  واجب  السيد 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (75   :

للحصة).
 25 ( (: ( السيد بلغيتي موالي الت قي)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
املصطفي) موالي  واجب  السيد 
عنوانه)ا))6)ع)12)اق مة معمورة سال)

الجديدة))111000)سال املغرب.
الت قي)) موالي  بلغيتي  السيد 
عنوانه)ا))رقم)19)زنقة الدار الشيض ء)))

54350)ميدلت املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفي) موالي  واجب  السيد 
عنوانه)ا))6)ع)12)اق مة معمورة سال)

الجديدة))111000)سال املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
18)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)86.

1168I

ب2س كونسلتينك

LAHMOU NEGOCE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

ب2س كونسلتينك
 13rue(ahmed(el(majjati(res

 des(alpes 1e(etg(appt 8 maarif
casablanca، 20000، الدار 

الشيض ء املغرب
LAHMOU NEGOCE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 45 زنقة 

عشد الق در مفتكر الط بق الت ني 

الشقة 4 الدار الشيض ء - 20000 

الدار الشيض ء املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.403261

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر) (2020 دجنبر) (15 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

 LAHMOU الوحيد) الشر ك  ذات 

 50.000 ررسم له ) مشلغ  ( (NEGOCE

 45 اإلجتم عي) درهم وعنوا4 مقره  
زنقة عشد الق در مفتكر الط بق الت ني)

 20000 (- الشيض ء) الدار  (4 الشقة)

الدار الشيض ء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق الهدف الع م.
45)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

الت ني) الط بق  مفتكر  الق در  عشد 

 20000 (- الشيض ء) الدار  (4 الشقة)

الدار الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

و) احمدو  ( لحسن) السيد)ة))

 22300 حي اكن 4 دمن ت) عنوانه)ا))

دمن ت املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770222.

1169I

ب2س كونسلتينك

 INDUSTRIAL COMPANY

 OF MAINTENANCE

MULTIDISCIPLINARY
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

ب2س كونسلتينك

 13rue(ahmed(el(majjati(res
 des(alpes 1e(etg(appt 8 maarif

casablanca، 20000، الدار 
الشيض ء املغرب

 INDUSTRIAL COMPANY
 OF MAINTENANCE

MULTIDISCIPLINARY بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 
الزرقطوني الط بق الت ني الشقة 
6 الدار الشيض ء - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.388405

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2020 نونبر) (30 املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
 INDUSTRIAL الوحيد) الشر ك 
 COMPANY OF MAINTENANCE
مشلغ) ( (MULTIDISCIPLINARY
وعنوا4) درهم  (50.000 ررسم له )
مقره  اإلجتم عي)46)ب رع الزرقطوني)
الط بق الت ني الشقة)6)الدار الشيض ء)
- 20000)الدار الشيض ء)املغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق الهدف الع م.
و حدد مقر التصفية ب)46)ب رع)
 6 الشقة) الت ني  الط بق  الزرقطوني 
الدار الشيض ء)-)20000)الدار الشيض ء)

املغرب.)
و عي4:

و) خور�سى  ( لحسن) السيد)ة))
سيدي) ر  ض  بيش وة  عنوانه)ا))
املغرب) ( بيش وة) (41000 املخت ر)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770219.

1170I
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4YOUR BUSINESS CONSULTING

 LOUTFI KHALFAOUI
TRANS INTERNATIONAL

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

ب رع الحسن الت ني اق مة ابته ل س 
الط بق الث لت بقة 4 ، 43150، 

ابن جر ر املغرب
 LOUTFI KHALFAOUI TRANS
INTERNATIONAL بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركز نزالة 
لعظم سيدي بوعثم 4 - 43150 بن 

جر ر املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
2631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 LOUTFI KHALFAOUI TRANS

.INTERNATIONAL
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.
عنوا4 املقر االجتم عي):)مركز نزالة)
43150)بن) (- لعظم سيدي بوعثم 4)

جر ر املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: حيدر) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حيدر  حميد  السيد 
دوار الح ج سليم 4 نزالة لعظم لوط )
جر ر) بن  (43150 بوعثم 4) سيدي 

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حيدر  حميد  السيد 
دوار الح ج سليم 4 نزالة لعظم لوط )
جر ر) بن  (43150 بوعثم 4) سيدي 

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( جر ر) ب بن  االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)148.
1171I

ب2س كونسلتينك

RYSA EXPRESS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

ب2س كونسلتينك
 13rue(ahmed(el(majjati(res

 des(alpes 1e(etg(appt 8 maarif
casablanca، 20000، الدار 

الشيض ء املغرب
RYSA EXPRESS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46 ب رع 
الزرقطوني الط بق الت ني الشقة 
6 الدار الشيض ء - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.402653

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 10)دجنبر) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
  RYSA EXPRESS الوحيد) الشر ك 
درهم) (100.000 ررسم له ) مشلغ 
ب رع) (46 اإلجتم عي) مقره   وعنوا4 
 6 الشقة) الت ني  الط بق  الزرقطوني 
الدار الشيض ء)-)20000)الدار الشيض ء)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

الع م.

و حدد مقر التصفية ب)46)ب رع)
 6 الشقة) الت ني  الط بق  الزرقطوني 
الدار الشيض ء)-)20000)الدار الشيض ء)

املغرب.)
و عي4:

و) الح يك  ( رض ) السيد)ة))
 IBN HABOUS ETG  40 عنوانه)ا))
الدار) (4 APT 13 MAARIF  20000
الشيض ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770223.
1172I

ب2س كونسلتينك

THINK
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

ب2س كونسلتينك
 13rue(ahmed(el(majjati(res

 des(alpes 1e(etg(appt 8 maarif
casablanca، 20000، الدار 

الشيض ء املغرب
THINK  بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 12 زنقة 

صبري بوجمعة الط بق االول الشقة 
6 الدار الشيض ء - 20000 الدار 

الشيض ء املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.317637

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2020)تقرر ح7) 10)دجنبر) املؤرخ في)
بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
مشلغ) ( ( (THINK الوحيد) الشر ك 
وعنوا4) درهم  (300.000 ررسم له )
صبري) زنقة  (12 اإلجتم عي) مقره  
بوجمعة الط بق االول الشقة)6)الدار)

الشيض ء) الدار  (20000 (- الشيض ء)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

الع م.

زنقة) (12 و حدد مقر التصفية ب)

صبري بوجمعة الط بق االول الشقة)

الدار) (20000 (- الشيض ء) الدار  (6

الشيض ء)املغرب.)

و عي4:

السيد)ة))مروا4))رايس و عنوانه)ا))

 RES JNANE CALIFORNIE IMM

 YOUSSRA 9 ETG 2 APT 9 AIN

الشيض ء) الدار  (CHOCK 20000

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770220.

1173I

ايط ل كونس ي

MAROKKO WERKT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ايط ل كونس ي

286 حي النهضة سيدي عالل 

الشحراوي ، 15252، سيدي عالل 

املغرب

MAROKKO WERKT بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 30 

بقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حس 4 الرب ط - 10020 الرب ط 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
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رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAROKKO WERKT

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة وابغ ل الشن ء.

 30 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 بقة)

الرب ط) (10020 (- الرب ط) حس 4 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الشحري) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الشحري  ليلى  السيدة 

حي الرحمة قط ع الف رقم)108)سال)

11070)سال املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشحري  ليلى  السيدة 

حي الرحمة قط ع الف رقم)108)سال)

11070)سال املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2850.

1174I

جيسط كومشط  ش.ذ.م.م.ش.و

 TECHNO B2MA
 CONSTRUCTION MAROC

, SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

جيسط كومشط  ش.ذ.م.م.ش.و

ب رع الحسن األول، إق مة ب ب 

العقلة د، الط بق األر�سي، تطوا4 

تطوا4، 93000، تطوا4 املغرب

 TECHNO B2MA

 CONSTRUCTION MAROC

SARL , بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

االغراس بلوك 28، رقم:ل س4 

مرتي7 مرتي7-تطوا4 93150 مرتي7 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.17491

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر) (2021 فبراير) (12 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  بركة  ح7 

 TECHNO B2MA املحدودة)

 CONSTRUCTION MAROC ,

10.000)درهم) SARL))مشلغ ررسم له )

تجزئة) اإلجتم عي  مقره   وعنوا4 
س4  رقم:ل  (،28 بلوك) االغراس 

مرتي7) (93150 مرتي7-تطوا4) مرتي7 

املغرب نتيجة ل):)خس ئر دائمة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االغراس بلوك)28،)رقم:ل س4)مرتي7)

مرتي7)93150)مرتي7 املغرب.)

و عي4:

و) الشدوي  ( ( منير) السيد)ة))

عنوانه)ا))ب رع موالي ربيد رقم)03  

)ة)) كمصفي) املغرب  مرتي7  (93150

للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)0511.
1175I

nabiq(mohammed

sailot trav
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
sailot trav بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الرب د 
زنقة 1 رقم 81 - 23000 بني مالل 

املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.7383

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)11)م رس)2021)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
 -  81 رقم) (1 زنقة) الرب د  »حي  من)
23000)بني مالل املغرب«)إلى)»اق مة)
العثم نية الحي االداري الط بق االول)

- 23000)بني مالل))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)24)م رس)

2021)تحت رقم)340.
1176I

STE FIDMEK

STE MAONA TOURS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

STE MAONA TOURS  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : عم رة 17 
اق مة ابن سين  بقة 10 ب م ع  - 
50000 مكن س اململكة املغربية.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.27559
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
2017)تقرر ح7) 22)فبراير) املؤرخ في)
STE MAONA TOURS))بركة ذات)
ررسم له ) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره ) وعنوا4  درهم  (10.000
17)اق مة ابن سين ) اإلجتم عي عم رة)
مكن س) (50000 (- ( 10)ب م ع) بقة)
النعدام) ل-) نتيجة  املغربية  اململكة 

النش ط التج ري للشركة.
و عي4:

حميد) ( محمد) السيد)ة))
عم رة) (2 اق مة ابن سين ) وعنوانه)ا))
مكن س) ع  م  ب  (10 الشقة) (17 س)
املغربية) اململكة  مكن س  (50000

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
بت ر خ)22)فبراير)2017)وفي عم رة)17 
(- ( ( 10)ب م ع) اق مة ابن سين  بقة)

50000)مكن س اململكة املغربية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)137.

1177I

ابرف مكتب):)املح سشة و دراسة املش ريع و فض)

النزاع ت لالست ذ اسليم ني))ب لربيدية املغرب على)

االجراءات الق نونية):

 Horizon شركة أوريزون كير
Guir SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

ابرف مكتب : املح سشة و دراسة 
املش ريع و فض النزاع ت لالست ذ 
اسليم ني  ب لربيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :
رقم 18 الط بق االول و الث ني  زنقة 
مور ت ني  الواد االحمر الربيدية ص 
- ب : 80، 52000، الربيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
 Horizon Guir بركة رور زو4 كير

SARL بركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

الجديد الخنك الربيدية - 52000 

الربيدية املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.13547

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):

تفو ت السيد))ة))موالي))عشدهللا)

حصة اجتم عية من) (20 ( اسليم ني)

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (20 رص7)

 10 بت ر خ) العلوي  ط هري  حسن 

م رس)2021.

تفو ت السيد))ة))نرمي4 نعم 4)7 

حصة اجتم عية من رص7)40)حصة)

ط هري) حسن  )ة)) السيد) ( لف ئدة)

العلوي بت ر خ)10)م رس)2021.

 7 س رة امليري) )ة)) تفو ت السيد)

حصة اجتم عية من رص7)40)حصة)

ط هري) حسن  )ة)) السيد) ( لف ئدة)

العلوي بت ر خ)10)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 25 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)159/2021.

1178I

FOUZMEDIA

 GROUPE SCOLAIRE LE

CERCLE PRIVE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 GROUPE SCOLAIRE LE CERCLE

PRIVE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كراج 

التحت رر�سي الرقم 331 بئر الرامي 

جنوب - 14000 القنيطرة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.50103

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)14)فبراير)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

بئر) (331 »كراج التحت رر�سي الرقم)

القنيطرة) (14000 (- جنوب) الرامي 

تجزئة) (E  16 »الرقم) إلى) املغرب«)

 14000  -  1 ليراك التجهيز) القصشة 

القنيطرة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

22)م ي) االبتدائية ب لقنيطرة))بت ر خ)

2020)تحت رقم)74545.

1179I

JURISMAG SARL

BEMODIS GOODS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

BEMODIS GOODS SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46، ب رع 

الزرقطوني ، الط بق 2، الشقة رقم 

6 - 20000 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BEMODIS GOODS SARL

املت جرة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وإدارة))موقع مستودع ت الشض ئع..

عنوا4 املقر االجتم عي):)46،)ب رع)

الشقة رقم) (،2 الط بق) (، الزرقطوني)

6 - 20000)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

1.600.000)درهم،)مقسم ك لت لي:

الدين) صالح  بنعوفير  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (8.000   :

للحصة).

 8.000 ( (: سلمى) الز زي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الدين) صالح  بنعوفير  السيد 

رسفي) (20160 ( اسفي) عنوانه)ا))

املغرب.

عنوانه)ا)) سلمى  الز زي  السيدة 

20000)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) صالح  بنعوفير  السيد 

اسفي)) (20160 ( اسفي) عنوانه)ا))

املغرب

عنوانه)ا)) سلمى  الز زي  السيدة 

20000)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)00.

1180I

FOUZMEDIA

JAYBA SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

JAYBA SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 

3 ب رع املنصور الدهبي الرقم 14 

عم رة فكيك - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

59295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 JAYBA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SARL AU

ميك نيك) (: غرض الشركة بإيج ز)

مصلح.

الرقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 14 الرقم) الدهبي  املنصور  ب رع  (3

القنيطرة) (14000 (- فكيك) عم رة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ريوب  الزهور  السيد 

دوار الدرهميي4 قي دة قر ة بنعودة)--)

سوق رربع ء)الغرب املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ريوب  الزهور  السيد 

بنعودة) قر ة  قي دة  الدرهميي4  دوار 

--)سوق رربع ء)الغرب املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)-.

1181I

PRACOFOR SARL

ASNAMAIL INGENIERIE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

PRACOFOR SARL

31 ، ب رع القدس ، 60000، وجدة 

املغرب

ASNAMAIL INGENIERIE بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة هال 

ب رع صبرة الط بق الث ني هال 30 - 

60000 وجدة اململكة املغربية

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ASNAMAIL INGENIERIE

دراس ت) (: بإيج ز) غرض الشركة 

ب إلسمنت) قنطرة  (، ع مة) تقنية 

املسلح و بشك ت ع مة.

األبغ ل) مش ريع  انج ز  (•

الع مة للشن ء)و الششك ت الع مة.

ربغ ل ع مة للشن ء)بشكة) (•

التطهير،) ربغ ل  تنظيف،) قنوات،)

وضع) للشرب،) الص لحة  مي ه  جر 

قنوات السقي.

العملي ت) ك7  ع مة،) وبصفة 

وغير) والعق ر ة  والتج ر ة  امل لية 

رو) مش برة  بصفة  تتعلق  العق ر ة 

تطو ر) يمكنه   ب لهدف  مش برة  غير 

الشركة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)عم رة هال)

 -  30 ب رع صبرة الط بق الث ني هال)

60000)وجدة اململكة املغربية.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم ك لت لي:

الرحم 4)) عشد  اسعيدي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الرحم 4) عشد  اسعيدي  السيد 

عنوانه)ا))حي القدس زنقة صور رقم)

44 60000)وجدة اململكة املغربية.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحم 4) عشد  اسعيدي  السيد 

عنوانه)ا))حي القدس زنقة صور رقم)

44 60000)وجدة اململكة املغربية

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)997.

1182I

FOUZMEDIA

ABOU CLIM SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ABOU CLIM SARL AU بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

إقش ل عم رة 11 مح7 رقم 51 اوالد 

اوجيه - 14000 القنيطرة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.43445
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)فبراير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
رقم) مح7  (11 عم رة) إقش ل  »إق مة 
القنيطرة) (14000 (- اوالد اوجيه) (51
 11 »إق مة إقش ل عم رة) إلى) املغرب«)
 14000 (- ( 51)اوالد اوجيه) مح7 رقم)

القنيطرة))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81540.
1183I

STE FIDMEK

IHI TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

IHI TRAV بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 29درب 
ب ب الشطيوي حي س س م ب ع 
مكن س مكن س 50000 مكن س 

اململكة املغربية
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
51701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 دجنبر) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IHI (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TRAV

-ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متعددة للشن ء

-ابغ ل الصش غة

-ابغ ل الجشص.

29درب) (: املقر االجتم عي) عنوا4 

ع) ب  م  س  س  حي  الشطيوي  ب ب 

مكن س) (50000 مكن س) مكن س 

اململكة املغربية.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد اهيري عشداالله)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد اهيري عشداالله عنوانه)ا))
رقم)4)درب ب ب الشطيوي حي س س م)

ب ع مكن س)50000)مكن س اململكة)

املغربية.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اهيري عشداالله عنوانه)ا))
رقم)4)درب ب ب الشطيوي حي س س م)

ب ع مكن س)50000)مكن س اململكة)

املغربية

السيد اهيري عشداالله عنوانه)ا))
رقم)4)درب ب ب الشطيوي حي س س م)

ب ع مكن س)50000)مكن س اململكة)

املغربية

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2020)تحت رقم)4267.

1184I

FICOMPTA

MZIANA PROMO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC
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MZIANA PROMO بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي فيال رقم 

29 تجزئة مبروكة ب رع محمد 
الس دس  - 30000 ف س  املغرب 
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MZIANA PROMO
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.
فيال) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
تجزئة مبروكة ب رع محمد) (29 رقم)

الس دس))-)30000)ف س))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد مصطفى علوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد مصطفى علوي عنوانه)ا))
تجزئة مبروكة زواغة العلي ))) (29 رقم)

30000)ف س املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى علوي عنوانه)ا))
تجزئة مبروكة زواغة العلي ))) (29 رقم)

30000)ف س املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1365.
1185I

STE FIDMEK

SOCIETE AEROPASS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

SOCIETE AEROPASS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي س 145 
بقة 5 الط بق 3 ر  ض الز تو4 ت 
ر ب مكن س 50000 مكن س اململكة 

املغربية
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
52483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCIETE AEROPASS
-نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االشخ ص لحس ب الغير.
 145 :)س) عنوا4 املقر االجتم عي)
ر  ض الز تو4 ت) (3 الط بق) (5 بقة)
50000)مكن س اململكة) ر ب مكن س)

املغربية.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
((: الدحم ني) بوجمعة  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الدحم ني) بوجمعة  السيد 

الحفي 4 حي س) ىرب  (75 عنوانه)ا))

س محمد بن عشدهللا مكن س)50000 

مكن س اململكة املغربية.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدحم ني) بوجمعة  السيد 

الحفي 4 حي س) ىرب  (75 عنوانه)ا))

س محمد بن عشدهللا مكن س)50000 

مكن س اململكة املغربية

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (04 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1120.

1186I

SUD INVEST CONSULTING

EL ASHAB INVEST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القشط 4 ار كي اق مة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الط بق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

EL ASHAB INVEST بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

  RYAHANA 3 IMMEUBLE(H

 RDC(MAGASINS(M14/ M15 -

40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ASHAB INVEST

غرض الشركة بإيج ز):)ك في سن ك)

ومطعم بسعر ث بت.

(: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 RYAHANA 3 IMMEUBLE H  RDC

 MAGASINS M14/ M15 - 40000

مراكش املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: ( السيدة االصهب اعتم د)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: حن 4) االصهب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اعتم د)) االصهب  السيدة 

 67 رقم) الشش ب  تع ونية  عنوانه)ا))

بربيد) (26202 بربيد) الشش ب  حي 

املغرب.

السيدة االصهب حن 4 عنوانه)ا))

ب رع االمير) (79 تجزئة البست 4 رقم)

مراكش) (40000 ( هللا) عشد  موالي 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االصهب ي سي4 عنوانه)ا))

ب رع االمير) (79 تجزئة البست 4 رقم)

مراكش) (40000 ( هللا) عشد  موالي 

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122225.

1187I

آمل كوس

ميادين بيدان
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

آمل كوس
زنقة طرف ية عم رة 10 مكرر بقة 
رقم 13 م.ج ، 50100، مكن س 

املغرب

مي دين بيدا4 بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

مح ميد بو ب سيدي بوبكر الح ج  - 

14304 سوق األربع ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

27027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)مي دين)

بيدا4.

تسيير) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ضيعة فالحية.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مح ميد بو ب سيدي بوبكر الح ج))-)

14304)سوق األربع ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: مصطفى) بيدا4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد بيدا4 مصطفى عنوانه)ا))

1741)تجزئة املغرب الجديد))92000 

العرائش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بيدا4 مصطفى عنوانه)ا))

1741)تجزئة املغرب الجديد))92000 

العرائش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االربع ء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 م رس) (03 بت ر خ)

.149

1188I

ELYX CONSULTING

NEWJOULE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
NEWJOULE SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 46, ب رع 
زرقطوني, مكتب 15-16,  ط بق  
6 -  الدار الشيض ء - 20100 الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495601
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NEWJOULE SARL
غرض الشركة بإيج ز):)-)عملي ت)
الشراء)واالستيراد واملشيع ت والتوزيع)
جميع) وتركيب  وإنت ج  والتصدير 
والكهرب ء) الكمشيوتر  ورجهزة  املواد 

ومعدات التشغي7 اآللي للمنزل)؛
واملراقشة) (»IOT« إنترنت األبي ء) (-
(، ،)كف ءة الط قة) الكهرب ئية الذكية)

الط ق ت املتجددة)؛
إنترنت) حلول  وتنفيذ  تصميم  (-

األبي ء؛
-)تقديم خدم ت تتعلق ب إلبراف)

على استهالك الكهرب ء؛
-)خدم ت حول كف ءة الط قة؛

-)حلول الط قة املتجددة؛
-)تركيب))األلواح الكهروضوئية؛

-)استيراد و تصدير)؛.
عنوا4 املقر االجتم عي):)46,)ب رع)
  - 6 ( 16-15,))ط بق) زرقطوني,)مكتب)

الدار الشيض ء)-)20100)الدار الشيض ء)
املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 340 ( (: السيدة))نرجس الكطيوي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: العش ق) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (PLUG  :  330 الشركة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

الكطيوي) نرجس  ( السيدة)
ب رمي7) دي  زنقة  (04 ( عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  (20410 الوازيس)

املغرب.
السيد محمد العش ق عنوانه)ا))
املدينة) (107 فيال) ت و4  جر ن  ك زا 
الدار) (27182 بوسكورة) الخضراء)

الشيض ء)املغرب.
 ,46 عنوانه)ا)) ( (PLUG الشركة)
ب رع زرقطوني,)مكتب)16-15,))ط بق))
الدار) (20100 الشيض ء) الدار  ( (- (6

الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكطيوي) نرجس  ( السيدة)
ب رمي7) دي  زنقة  (04 ( عنوانه)ا))
الشيض ء) الدار  (20410 الوازيس)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.
1189I

Advance Center

Instinct community SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
Instinct community SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الر  ض الرب ط - 

10100  الرب ط املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150727
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.Instinct community SARL
تقديم) (1 (: غرض الشركة بإيج ز)

الخدمة:)تنظيم األحداث
2)رعم ل متنوعة)،.

فيال) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
9ك4)زنقة النجد حي الر  ض الرب ط)

- 10100))الرب ط املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد علي السليمي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: العلم وي) رانية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد علي السليمي):)500)بقيمة)

100)درهم.
 500 (: العلم وي) رانية  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) السليمي  علي  السيد 
بقة) (7 إق مة إبن العربي عم رة روه)
2)الوف ق تم رة))12010)تم رة املغرب.
السيدة رانية العلم وي عنوانه)ا))
بقة) مالك  إق مة  بكي4  زنقة  (16
الرب ط) ( (10040 املحيط الرب ط) (14

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) السليمي  علي  السيد 
بقة) (7 إق مة إبن العربي عم رة روه)
2)الوف ق تم رة)12010)تم رة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)112126.

1190I

آمل كوس

كنوز الفراولة
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

آمل كوس
زنقة طرف ية عم رة 10 مكرر بقة 
رقم 13 م.ج ، 50100، مكن س 

املغرب
كنوز الفراولة بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

اوالد الر  حي جش7 دال قي دة قر ة 
بن عودة - 40130 سوق األربع ء  

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
27029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
كنوز) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

الفراولة.
تسيير) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ضيعة فالحية.
عنوا4 املقر االجتم عي):)دوار اوالد)
بن) قر ة  قي دة  دال  جش7  الر  حي 
عودة)-)40130)سوق األربع ء))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

100)حصة) ( (: السيد بيدا4 سالم)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) سالم  بيدا4  السيد 

 92000 ( الجديد) املغرب  (1741

العرائش))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سالم  بيدا4  السيد 

 92000 ( الجديد) املغرب  (1741

العرائش))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االربع ء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 م رس) (03 بت ر خ)

.150

1191I

cabinet mansouri

platre du malaga
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

cabinet mansouri

 283boulevard

 yaacoubalmansour 3ème(étage

 bureau 21 ، 20000، casablanca

maroc

platre du malaga  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي جم عة 

بني يخلف دوار ابن مغيت عي4 تكي - 

28800 املحمدية املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.11933

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2020)تم تعيي4) 23)دجنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

 MELENDEZ ك راسكو) ميلينديز 

CARRASCO)ب ز ليو)Basilio)كمسير)

وحيد

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت ر خ) ( ب ملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)476.

1192I

ابرف مكتب):)املح سشة و دراسة املش ريع و فض)

النزاع ت لالست ذ اسليم ني))ب لربيدية املغرب على)

االجراءات الق نونية):

 HAHOU IRRIGATIONS
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

ابرف مكتب : املح سشة و دراسة 
املش ريع و فض النزاع ت لالست ذ 
اسليم ني  ب لربيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :
رقم 18 الط بق االول و الث ني  زنقة 
مور ت ني  الواد االحمر الربيدية ص 
- ب : 80، 52000، الربيدية املغرب   

 HAHOU IRRIGATIONS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كراج رقم 
02 املسدور الخنك الربيدية  - 

52000 الربيدية  املغرب 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

14649
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HAHOU IRRIGATIONS SARL
غرض الشركة بإيج ز):)االستغالل)

الفالحي))
مق ول في ابغ ل الشن ء)))

كراج) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رقم)02)املسدور الخنك الربيدية))-)

52000)الربيدية))املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (50 ( (: ( السيد رض  ح حو)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: ( السيد يونس بن جي)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( ح حو) رض   السيد 

 119 رقم) األحمر  الواد  تجزئة 

الربيدية))52000)الربيدية))املغرب.

عنوانه)ا)) ( بن جي) يونس  السيد 
املحيط) حي  (06 رقم) ( (04 الزنقة)

الربيدية))52000)الربيدية))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ح حو  رض   السيد 

 119 رقم) األحمر  الواد  تجزئة 

الربيدية))52000)الربيدية))املغرب

عنوانه)ا)) ( بن جي) يونس  السيد 
املحيط) حي  (06 رقم) ( (04 الزنقة)

الربيدية))52000)الربيدية))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)120.

1193I

زوبير بوتغم س

Ste cherrat frere
إعال4 متعدد القرارات

زوبير بوتغم س

اكنول املركز ت زة ، 35050، ت زة 

املغرب

Ste(cherrat(frere  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: تجزئة 

الوف ق رقم 330 ت زة  - 35000 ت زة 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.5075

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)04)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت الحصص)

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

حذف النش ط و اض فة النش ط)

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت الحصص)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

حذف النش ط و اض فة النش ط)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)138.

1194I

ADVALORIS

3M PRIM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

3M PRIM بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 161 

تجزئة ي سي4 زنقة زوبير العوام مح7 

1 الصخور السوداء  - 20290 الدار 

الشيض ء املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.245719

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)26)م رس)2014)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»161)تجزئة ي سي4 زنقة زوبير العوام)

 20290 1)الصخور السوداء))-) مح7)

 42« إلى) املغرب«) الشيض ء) الدار 

ب رع روغسطي4 صور زاك الصخور)

 20290 (- الشيض ء) الدار  السوداء)

الدار الشيض ء))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2014)تحت رقم)548049.

1195I

FOUZMEDIA

PROPLAST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

PROPLAST  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي إق مة 

رلي نس دارن  س2 عم رة 12 الط بق 

الث ني الشقة 17 مهدية - 14000 

القنيطرة املغرب.

رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم) (2021 م رس) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

»450.000)درهم«)ري من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

ديو4) مع  مق صة  إجراء) ( (: طر ق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81543.

1196I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 HOTEL RESTAURANT BAR

PLAYA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

ب رع رحمد الحر زي تجزئة 

التمسم ني رقم 6 اق مة ب ريس- ر 

تطوا4 ، 93000، تطوا4 املغرب

 HOTEL RESTAURANT BAR

PLAYA بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس - 93200 املضيق 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.1203

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 م رس) (16 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

 HOTEL الوحيد) الشر ك  ذات 

مشلغ) ( (RESTAURANT BAR PLAYA
وعنوا4) درهم  (700.000 ررسم له )

محمد) ب رع  اإلجتم عي  مقره  

املغرب) املضيق  (93200 (- الخ مس)

نتيجة ل):)انخف ض رقم املع مالت.

ب رع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املضيق) (93200 (- الخ مس) محمد 

املغرب.)

و عي4:

و) املراك�سي  ( ي سي4) السيد)ة))

عنوانه)ا))بلرع اللة نزهة فندق بالي )

)ة)) املضيق املغرب كمصفي) (93200

للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)707.

1197I

FOUZMEDIA

 TRANS GENTELMAN 

INTERNATIONAL SARL AU
إعال4 متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 TRANS GENTELMAN 

 INTERNATIONAL SARL AU

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: إق مة 

10 بلوك ب 2 الشقة رقم 2 املغرب 

العربي - - 14000 القنيطرة.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.54039

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)22)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

نق7 الشض ئع) إض فة النش ط الت لي:)

نق7) نش ط  وحذف  (
ً
ودولي  (

ً
وطني 

الشض ئع

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

زنقة) (23 تحو 7 املقر اإلجتم عي من)

رنوال عم رة فلوري)11)مكتب رقم)4 

ميموزا القنيطرة إلى العنوا4 الت لي:)

 2 الشقة رقم) (2 بلوك ب) (10 إق مة)

املغرب العربي القنيطرة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

نق7 الشض ئع) إض فة النش ط الت لي:)

نق7) نش ط  وحذف  (
ً
ودولي  (

ً
وطني 

الشض ئع

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

زنقة) (23 تحو 7 املقر اإلجتم عي من)

رنوال عم رة فلوري)11)مكتب رقم)4 

ميموزا القنيطرة إلى العنوا4 الت لي:)

 2 الشقة رقم) (2 بلوك ب) (10 إق مة)

املغرب العربي القنيطرة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)81539.

1198I
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FOUZMEDIA

BOU-OULJA CAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BOU-OULJA CAR بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املكتب 

رقم 3 ب رع املنصور الدهبي رقم 

14 عم رة فكيك - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

55357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2020 يوليوز) (20

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

BOU- (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.OULJA CAR

:)مق ول في) غرض الشركة بإيج ز)

نق7 املستخدمي4

املكتب) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

رقم) الدهبي  املنصور  ب رع  (3 رقم)

القنيطرة) (14000 (- 14)عم رة فكيك)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) سعد  بوولجة  السيد 

 168 عم رة) الديوري  محمد  ب رع 

الشقة)3 14000)القنيطرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعد  بوولجة  السيد 

 168 عم رة) الديوري  محمد  ب رع 

الشقة)3 14000)القنيطرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)2020)تحت رقم)-.

1199I

ADVALORIS

3M PRIM

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

3M PRIM بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  42 ب رع 

روغسطي4 صور زاك الصخور 

السوداء - 20290 الدار الشيض ء 

املغرب.

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2019 بتنبر) (16 في) املؤرخ 

املص دقة على):

مصطفى)) )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (250 بلعربي)

)ة)) السيد) ( 250)حصة لف ئدة) رص7)

م رك ربو بت ر خ)16)بتنبر)2019.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2019)تحت رقم)245719.

1200I

ابرف مكتب):)املح سشة و دراسة املش ريع و فض)

النزاع ت لالست ذ اسليم ني))ب لربيدية املغرب على)

االجراءات الق نونية):

 Horizon شركة أوريزون كير

Guir SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ابرف مكتب : املح سشة و دراسة 

املش ريع و فض النزاع ت لالست ذ 

اسليم ني  ب لربيدية املغرب على 

االجراءات الق نونية :
رقم 18 الط بق االول و الث ني  زنقة 

مور ت ني  الواد االحمر الربيدية ص 

- ب : 80، 52000، الربيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

 Horizon Guir بركة رور زو4 كير

SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي قصر 

الجديد الخنك الربيدية  - 52024 

الربيدية  املغرب .

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.13547

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 م رس) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):
حسن ط هري) )ة)) تفو ت السيد)

من) اجتم عية  حصة  (20 ( العلوي)

)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (34 رص7)

موالي عشدهللا))))اسليم ني))بت ر خ)10 

م رس)2021.
حسن ط هري) )ة)) تفو ت السيد)

العلوي))7)حصة اجتم عية من رص7)

نرمي4)) )ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (34

نعم 4))بت ر خ)10)م رس)2021.
حسن ط هري) )ة)) تفو ت السيد)

العلوي))7)حصة اجتم عية من رص7)

س رة)) )ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (34

امليري))بت ر خ)10)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 25 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)159.

1201I

Fiduciaire  la clarté

GHATAI SERVICE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

Fiduciaire  la(clarté
14تجزئة بلعش س  رقم 3 طر ق 

عي4 الشقف ف س ، 30050، ف س 
املغرب

GHATAI SERVICE بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املسيرة 

1 عم رة 237 الشقة 8 تم رة - 
12020 تم رة املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.127535
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (04 في) املؤرخ 

املص دقة على):
لودي) رحمد  )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.000
)ة))) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000
م رس) (04 بت ر خ) بوبن فة  خديجة 

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (18 بت ر خ) ( بتم رة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)664.
1202I

ADVALORIS

3M PRIM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

3M PRIM بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 42 ب رع 
روغسطي4 صور زاك الصخور 

السوداء - 20290 الدار الشيض ء 
املغرب.
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تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.245719
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2019 ربر 7) (04 في) املؤرخ 

املص دقة على):
الكشير) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (125 ( كوه7)
)ة)) السيد) ( 125)حصة لف ئدة) رص7)
علي))لطراش بت ر خ)04)م رس)2019.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 13 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م ي)2019)تحت رقم)702177.

1203I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

ZIDOUH CASH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
ب رع الحسن الث ني رقم 81 حي 
 avenue سيط  سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب

ZIDOUH CASH بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
�سي عالل الرقم 234 دار ولد ز دوح 

سوق السبت - 23102 دار ولد 
ز دوح املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ZIDOUH CASH
تحو 7) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

االموال.

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

دار ولد ز دوح) (234 �سي عالل الرقم)

سوق السبت)-)23102)دار ولد ز دوح)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عمري ربيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد فراح جبرا4)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عمري ربيد عنوانه)ا))حي)

السبت) سوق  (141 الرقم) الداخلة 

23550)سوق السبت املغرب.

السيد فراح جبرا4 عنوانه)ا))دوار)

اوالد عشد النبي دار ولد ز دوح)23102 

دار ولد ز دوح املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمري ربيد عنوانه)ا))حي)

السبت) سوق  (141 الرقم) الداخلة 

23550)سوق السبت املغرب

السيد فراح جبرا4 عنوانه)ا))دوار)

اوالد عشد النبي دار ولد ز دوح)23102 

دار ولد ز دوح املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

رقم) تحت  (2021 م رس) (25 بت ر خ)

.144

1204I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE DAMANE ZAYANE

EXPRESS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

ب رع محمد الخ مس رقم 03 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة املغرب

 STE DAMANE ZAYANE
EXPRESS SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
املسيرة الخضراء رقم 332 رم لو 

خنيفرة  - 54000 خنيفرة  خنيفرة 
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3741
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 DAMANE ZAYANE EXPRESS

.SARL
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األموال والخدم ت.
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
رم لو) (332 رقم) الخضراء) املسيرة 
خنيفرة))-)54000)خنيفرة))خنيفرة).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 300 ( (: العمراوي) زهير  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد املنعم العمراوي):)700 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( السيد زهير العمراوي)
خنيفرة) (298 رقم) املسيرة  ب رع 

54000)خنيفرة املغرب.
العمراوي) املنعم  عشد  السيد 
 298 رقم) املسيرة  ب رع  عنوانه)ا))

خنيفرة)54000)خنيفرة املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد زهير العمراوي)
خنيفرة) (298 رقم) املسيرة  ب رع 

54000)خنيفرة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)123.

1205I

ائتم نية زهير

TURBO LAND CAR
إعال4 متعدد القرارات

ائتم نية زهير
ب ريس) عم رة  ع ئشة  ابن  زنقة 
كيليز) (11 الط بق الت لت مكتب رقم)

مراكش)،)40000،)مراكش املغرب
»بركة) ( (TURBO LAND CAR

ذات املسؤولية املحدودة«
ب رع) االجتم عي:) مقره   وعنوا4 
محمد الخ مس عم رة جسيم متجر)
مراكش) (40000 (- جيليز) (60 رقم)

املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري:)
.92343

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)19)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
االجتم عية) للحصص  هشة  عقد 
املسج7) (13/01/2020 بت ر خ)
و) ( (21/01/2020 بت ر خ) بمراكش 
بق 4) السيد  وهب  بموجشه  الدي 
نوف7 للسيدة ودغيري ادري�سي غيثة)

2500)حصة)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الوحيدة) الشر كة  قرار  م يلي:)
السيدة))ودغيري ادري�سي غيثة بت ر خ)
بمراكش) املسج7  و  (19/02/2021
يتضمن)) الدي  (24/02/2021 بت ر خ)
-)رصشح التوزيع) (: ( التعديالت الت لية)
االجتم عية) للحصص  الجديد 
ك لت لي:))5000)حصة للسيدة ودغيري)
ادري�سي غيثة))-)تغيير الشك7 الق نوني)
مسؤولية) دات  بركة  من  للشركة 
مسؤولية) دات  بركة  الى  محدودة 
محدودة دات الشر ك الواحد))-)ابق ء)
السيدة سالمة ز نب كمسيرة للشركة)

املدكورة رعاله ملدة غير محددة
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وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

الشك7 الق نوني للشركة

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

الحصص االجتم عية)

بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

ررسم ل الشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122170.

1206I

OUR EXPERT

CHICKEN YASSMINE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

CHICKEN YASSMINE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

 BAB وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 ASFI(II(MAGASIN(N 38 AL

AZZOUZIA  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112455

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CHICKEN YASSMINE

(: بإيج ز) الشركة  غرض 
 MARCHAND DE VIANDE
.((»FRAICHE(»POULET(ET(DINDE

 BAB ASFI(:(عنوا4 املقر االجتم عي
  II MAGASIN N 38 AL AZZOUZIA

40000 -)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد نو4 ريوب)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( ريوب) نو4  السيد 
ورك 4) عملية  (2 الحسنى) اسكجور 
مراكش) (40000 مراكش) (190 رقم)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ريوب) نو4  السيد 
ورك 4) عملية  (2 الحسنى) اسكجور 
مراكش) (40000 مراكش) (190 رقم)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (16 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121728.

1207I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ARRAID SARIR POUR
 L EDUCATION ET L

ENSEIGNEMENT PRIVE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ب رع محمد الخ مس رقم 03 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 STE ARRAID SARIR POUR
 L EDUCATION ET L

ENSEIGNEMENT PRIVE بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

مركز اكلموس خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

متشوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتض ء) عند 

 STE ARRAID SARIR (: تسميته )

 POUR L EDUCATION ET L

.ENSEIGNEMENT PRIVE

اسغالل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مدرسة))تعليمية حرة).

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- خنيفرة) اكلموس  مركز  السالم 

54000)خنيفرة املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشد الغني الشكش ش):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيدة التوه مي ف طمة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الشكش ش) الغني  عشد  السيد 

اكلموس) انشع ث  حي  عنوانه)ا))

خنيفرة))54000)خنيفرة املغرب.

السيد التوه مي ف طمة))عنوانه)ا))

حي انشع ث اكلموس خنيفرة))54000 

خنيفرة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ف طمة)) التوه مي  السيدة 
اكلموس) انشع ث  حي  عنوانه)ا))

خنيفرة))54000)خنيفرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)17)م رس)

2021)تحت رقم)115/2021.

1208I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE DIJT SARL A.U
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ب رع محمد الخ مس رقم 03 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE DIJT SARL A.U. بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الرجى 
فالح ف رة خنيفرة - 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
3735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

..DIJT SARL A.U
ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)واألعم ل املختلفة والتش ور).
عنوا4 املقر االجتم عي):)حي الرجى)
خنيفرة) (54000 (- فالح ف رة خنيفرة)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: ( علي) الك ي�سي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ( علي) الك ي�سي  السيد 
 54000 حي الرجى فالح ف رة خنيفرة)

خنيفرة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( علي) الك ي�سي  السيد 
 54000 حي الرجى فالح ف رة خنيفرة)

مر رت املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)17)م رس)

2021)تحت رقم)116/2021.
1209I

ste united consulting

 PHARMACIE LA FAMILLE
SEFROU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC

 PHARMACIE LA FAMILLE
SEFROU  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 19 
بلوك 1 تجزئة بير انزرا4 صفرو  - 

30000 صفرو  املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
3249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 PHARMACIE LA FAMILLE

. SEFROU

)صيدلية))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (: غرض الشركة بإيج ز)

واالستيراد) الشيع.التصنيع  براء)

والتصدير التسو ق لجميع))املنتج ت)

التجمي7. الطشية.مستحضرات 

النش تية) الصيدالنية  املستحضرات 

نش تي.حيواني) رص7  الغذائية.من 
البشري) لالستخدام  تركيبي  رو 

والشيطري.).
 19 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

(- ( تجزئة بير انزرا4 صفرو) (1 بلوك)

30000)صفرو))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ررسم ل  مشلغ 

58.000.000)درهم،)مقسم ك لت لي:

 5.800 ( (: حسن) اديب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) حسن  اديب  السيد 
رقم387)تجزئة املنره صفرو))30000 

صفرو))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حسن  اديب  السيد 
رقم387)تجزئة املنره صفرو))30000 

صفرو املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (10 بت ر خ) ( االبتدائية بصفرو)

2021)تحت رقم)62/2021.

1210I

BUSINESS AUDITAX

CIVILAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

،ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010

 TANGER MAROCCIVILAR

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي ، زاو ة 

زنقة السعيدية واملحمدية إق مة 

ي سمينة، رقم 7،  - 90000 طنجة 

املغرب.

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.105521

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 م رس) (15 املؤرخ في)

الشن ء) ابغ ل  »ـ) نش ط الشركة من)

املختلفة

ـ)تهيئة القنوات و الطرق ت«)إلى)»ـ)

توزيع املواد الغذائية و الغير الغذائية

ـ)التج رة في جميع املواد)

و) التج رة  في  النصح  تقديم  ـ)

التسو ق

ـ)الشيع ب لجملة و التقسيط

ـ)االستيراد و التصدير

ـ)جميع العملي ت التي قد تس هم)

في نمو النش ط اعاله«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240658.

1211I

KB Compta

ADYS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KB Compta

38 زنقة الت هيتي ب رع الحسن 

الث ني ، 10060، الرب ط املغرب

ADYS بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 38 زنقة 

الت هيتي، ب رع الحسن الث ني - 

10060 الرب ط املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150331

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.ADYS(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

محطة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

غ ز).

زنقة) (38 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

(- الث ني) الحسن  ب رع  الت هيتي،)

10060)الرب ط املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: يسمينة) دايمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد دايمة محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة دايمة يسمينة عنوانه)ا))

تع ونية االم7 ام7) (1 بقة) (3 عم رة)

حي الفتح))10000)الرب ط املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  دايمة  السيد 

ب رع) (5 رقم) س  بلوك  (10 سكتور)

الرب ط) (10000 الصتدر حي الر  ض)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة دايمة يسمينة عنوانه)ا))

تع ونية االم7 ام7) (1 بقة) (3 عم رة)

حي الفتح))10000)الرب ط املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111812.

1212I
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ADVALORIS

3M PRIM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

3M PRIM  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 42 ب رع 

روغسطي4 صور زاك الصخور 

السوداء الدار الشيض ء - 20290 

الدار الشيض ء املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.245719

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2019)تم تعيي4) 05)غشت) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

لطراش علي))كمسير آخر

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 20 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

بتنبر)2019)تحت رقم)714284.

1213I

ABDESLAM ANTID

EL AZZAOUI BATIMENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

EL AZZAOUI BATIMENT  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 

قصر قصشة بنعلي ع ص ز                                  

- 52200 ررفود  املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

2021/14655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. AZZAOUI BATIMENT

األبغ ل) (: غرض الشركة بإيج ز)

املختلفة و ربغ ل الشن ء)كراء)املعدات)

الشن ء)و نق7 الشض ئع لحس ب الغير).

قصر) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

قصشة بنعلي ع ص ز))))))))))))))))))))))))))))))))))-)

52200)ررفود))املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشد الغ ني عزاوي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عزاوي)) الغ ني  عشد  السيد 

عنوانه)ا))قصر قصشة بنعلي ع ص ز)))

52200)ررفود))املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عزاوي)) الغ ني  عشد  السيد 

عنوانه)ا))قصر قصشة بنعلي ع ص ز)))

52200)ررفود))املغرب)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لربيدية) االبتدائية 

م رس)2021)تحت رقم)366.

1214I

HISSABAT CONSEIL

KMT CODING SOLUTIONS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

HISSABAT CONSEIL
 RUE(MOHAMED(SMIHA ، 77
20080، CASABLANCA(MAROC
 KMT CODING SOLUTIONS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 197 ب رع 
املق ومة الط بق 6 رقم 29 الدار 
الشيض ء - 20250 الدار الشيض ء 

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.450271

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 

املص دقة على):
االله) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (25 عمراني)
)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (50 رص7)
محمد ابراهيم احمد بت ر خ) ( ( خ لد)

26)فبراير)2021.
االله) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 
من) اجتم عية  حصة  (25 عمراني)
)ة)) السيد) ( حصة لف ئدة) (50 رص7)
السيد) عشد  الفت ح  عشد  ( حمدى)

ص يمه بت ر خ)26)فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771318.

1215I

FIGENOUV

 ABRAJ AL WAHA TRAVAUX
TAEMIR

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIGENOUV
ب رع النصر عم رة 16 بقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكن س املغرب
 ABRAJ AL WAHA TRAVAUX
TAEMIR بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 126 
الط بق االر�سي تجزئة طه  - 50050 

مكن س املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52781
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ABRAJ(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.AL WAHA TRAVAUX TAEMIR
 1- (: بإيج ز) الشركة  غرض 
الشض ئع) نق7  (2- العق ري.) االنع ش 

لحس ب الغير.
عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)126 
الط بق االر�سي تجزئة طه))-)50050 

مكن س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد بلمكي محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: مليكة) والخيري  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) محمد  بلمكي  السيد 
 17 رقم) (05 زنقة) اربيد  حي موالي 

52450)الر ص ني املغرب.
السيدة والخيري مليكة عنوانه)ا))
 17 رقم) (05 زنقة) اربيد  حي موالي 

52450)الر ص ني املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  بلمكي  السيد 
 17 رقم) (05 زنقة) اربيد  حي موالي 

52450)الر ص ني))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1548.
1216I
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ADELFOS CAFE

أديلفوس كوفي
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ADELFOS CAFE

سيدي معروف والد حدو تجزئة لشنى 

1 عم رة رقم 60 مح7 رقم  01 ، 

20150، الدار الشيض ء املغرب

رديلفوس كوفي بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي سيدي 

معروف والد حدو تجزئة لشنى 1 

عم رة رقم 60 مح7 رقم  01 - 

20150 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

491389

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

رديلفوس كوفي.

و) مقهى  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مطعم.

سيدي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

معروف والد حدو تجزئة لشنى)1)عم رة)
رقم)60)مح7 رقم))01 - 20150)الدار)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 900 ( (: الشرق وي) منير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الشرق وي  منير  السيد 

بقة) (04 إق م ت لكولي4 عم رة رقم)

الشيض ء) الدار  (20150  02 رقم)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشرق وي  منير  السيد 

بقة) (04 إق م ت لكولي4 عم رة رقم)

رقم)02 20150)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)623.

1217I

HISSABAT CONSEIL

KMT CODING SOLUTION
إعال4 متعدد القرارات

HISSABAT CONSEIL

 RUE(MOHAMED(SMIHA ، 77

20080، CASABLANCA(MAROC

 KMT CODING SOLUTION

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 197 ب رع 

املق ومة الط بق 6 رقم 29 الدار 

الشيض ء 197 ب رع املق ومة الط بق 

6 رقم 29 الدار الشيض ء 20250 

الدار الشيض ء املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.450271

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)26)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

م يلي:)إستق لة عشد االله عمراني من)

منصب التسيير

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

15)من الق نو4 األس �سي) تغيير الشند)

للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

طرف:) من  الشركة  تسيير  م يلي:)

احمد) ابراهيم  محمد  خ لد  السيد 

عشد) الفت ح  عشد  حمدى  السيد  و 

السيد ص يمه و السيد وليد عشد هللا)

ك م7 عشد الحليم بسيوني).

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771317.

1218I

ELYX CONSULTING

DIGITAL SOUK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ELYX CONSULTING

 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DIGITAL SOUK    بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7 ب رع 

بنزرت- الرب ط - 10000 الرب ط 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.   DIGITAL SOUK

التج رة) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

في املنتج ت الغذائية.

املواقع) واستغالل  تطو ر  (-

التج ر ة؛

-)بيع املنتج ت والخدم ت بجميع)

رنواعه  عبر اإلنترنت؛.

ب رع) (7 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الرب ط) (10000 (- الرب ط) بنزرت-)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 900 ( (: السيد يونس كم ل معمر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: السيد محمد جبرا4 معمر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: معمر) عاللي  هنو  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة هنو عاللي معمر عنوانه)ا))
10)ب رع حمزة ركدال الرب ط)10000 

الرب ط املغرب.
معمر) جبرا4  محمد  السيد 
ركدال) حمزة  ب رع  (10 عنوانه)ا))

الرب ط)10000)الرب ط املغرب.
معمر) كم ل  يونس  السيد 
ركدال) حمزة  ب رع  (10 عنوانه)ا))

الرب ط)10000)الرب ط املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
معمر) كم ل  يونس  السيد 
ركدال) حمزة  ب رع  (10 عنوانه)ا))

الرب ط)10000)الرب ط املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)-.
1219I

MONEY SWIPE(م ني سوايب

MONEY SWIPE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MONEY SWIPE م ني سوايب
طنجة ، 90000، طنجة املغرب
MONEY SWIPE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الوس يد 
الك ئن بـعم لة فحص رنجرة القصر 

الصغير قر ة فرسيوة - 90020 
القصر الصغير املغرب



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7522

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MONEY SWIPE

وك لة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

تحو 7 األموال.

الوس يد) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الك ئن بـعم لة فحص رنجرة القصر)

 90020 (- فرسيوة) قر ة  الصغير 

القصر الصغير املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ز د بولعيش):))800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: لعشيري) إيم 4  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بولعيش  ز د  السيد 

القصر الصغير فرسيوة فحص رنجرة)

90020)القصر الصغير املغرب.

السيدة إيم 4 لعشيري عنوانه)ا))
زنقة محمد الصغير اليفراني رقم)09 

90020)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بولعيش  ز د  السيد 

القصر الصغير فرسيوة فحص رنجرة)

90020)القصر الصغير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240594.

1220I

GROUPE ABETIOU INVEST

GROUPE ABETIOU INVEST
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

GROUPE ABETIOU INVEST
145 ب رع محمد الخ مس الط بق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع بقة

Maroc
 GROUPE ABETIOU INVEST

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 4 اق مة 
اطالسي  م ر ن  6 يوسف ابن 

ت بفي4 الط بق 1 رقم 4 طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GROUPE ABETIOU INVEST
الترو ج) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
األعم ل) ك فة  وتنفيذ  العق ري 

اإلنش ئية.
اق مة) (4 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
اطالسي  م ر ن )6)يوسف ابن ت بفي4)
 90000 (- طنجة) (4 رقم) (1 الط بق)

طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد ابطو انس):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) انس  ابطو  السيد 
املج هدين مجمع اقشيب عم رة ا رقم)

4)طنجة)90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املخت ر  ابطيو  السيد 

اسش ني )03001)اسش ني  اسش ني 
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240740.

1221I

CONCILIUM EXPERTISE

LAMSSA PROD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الط بق 
الخ مس، بقة رقم  ،18 غوتيي 
الدار الشيض ء ، 20060، الدار 

الشيض ء املغرب
LAMSSA PROD بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم ، 9املع ر ف - 

20330 الدار الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
496079

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.LAMSSA PROD
رنشطة) ( (: غرض الشركة بإيج ز)

التصو ر الفوتوغرافي.

زنقة ابو) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

(- 9املع ر ف) (، رقم) الدادو�سي،) زايد 

20330)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: الحسنى) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الحسنى  يونس  السيد 

 28810   21 رقم) (2 الرابدية)

املحمدية املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحسنى  يونس  السيد 

 28810   21 رقم) (2 الرابدية)

املحمدية املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771857.

1222I

CABINET CRCOM

 ACROPOLIS SCHOOL

PRIVÉ

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET CRCOM

 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

  ACROPOLIS SCHOOL PRIVÉ

بركة ذات املسؤولية املحدودة

 AL وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 JINANE(EXTENTION(EQ 79

 LOTS AL JINANE COMMUNE

 RURALE(AIN(CHKEF(FES -

30000 ف س املغرب



7523 الجريدة الرسميةعدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021) 

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. ACROPOLIS SCHOOL PRIVÉ
 CHEF (: بإيج ز) الشركة  غرض 

. D’INSTITUTION PRIVÉ
 AL (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 JINANE EXTENTION EQ 79
 LOTS AL JINANE COMMUNE
 RURALE AIN CHKEF FES - 30000

ف س املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد السال�سي عشد البريء):)400 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 300 ( (: االله) ابهن عشد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة نسعلي ن دية):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
البريء) عشد  السال�سي  السيد 
زنقة) زاكور  بن  عم رة  (25 عنوانه)ا))
ج) م  الث ني  الط بق  (6 بقة) تونس 

ف س)30000)ف س املغرب.
السيد ابهن عشد االله عنوانه)ا))
اسال4) نسيم  تجزئة  النسيم  حي 
الشيض ء) (20620 الشيض ء) (183 رقم)

املغرب.
عنوانه)ا)) ن دية  نسعلي  السيدة 
اسال4) نسيم  تجزئة  النسيم  حي 
الشيض ء) (20620 الشيض ء) (183 رقم)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البريء) عشد  السال�سي  السيد 

زنقة) زاكور  بن  عم رة  (25 عنوانه)ا))

ج) م  الث ني  الط بق  (6 بقة) تونس 

ف س)30000)ف س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1342.

1223I

CABINET BEN MOKHTAR

ONDA TEXTIL
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

ONDA TEXTIL بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سيدي عم ر إق مة ملو ة بلوك ب 

الط بق األر�سي الشقة رقم 23 - 

90000 طنجة املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.11253

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر ح7) (2021 19)م رس) املؤرخ في)

بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  ONDA TEXTIL الوحيد) الشر ك 

درهم) (100.000 ررسم له ) مشلغ 

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة سيدي)

الط بق) ب  بلوك  ملو ة  إق مة  عم ر 

 90000  -  23 رقم) الشقة  األر�سي 

طنجة املغرب نتيجة ل):)الح7 املشكر)

للشركة.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ب) بلوك  ملو ة  إق مة  عم ر  سيدي 

 -  23 رقم) الشقة  األر�سي  الط بق 

90000)طنجة املغرب.)

و عي4:
ذومينغو) ( س نتي غو) السيد)ة))
رقم) داوايز  حي  عنوانه)ا)) و  بالتيرو 
4-3)ر)51001)سبتة اسش ني  كمصفي)

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتض ء) وعند  (
املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240615.

1224I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE GREEN
 GENERATION
CONSULTING
إعال4 متعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE GREEN GENERATION

CONSULTING »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: 3 زنقة 5 
ملرانية حي س.س.م.ب.ع.هللا الز تو4 

- 50000 مكن س املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.50945

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)03)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
او) املختلفة  ربغ ل  نش ط  اض فة 

الشن ء
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
الحميد) عشد  االبقر  السشد  تعيي4 
مسير ث ني للشركة مع السيد االبقر)

حمزة)
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
املختلفة) ربغ ل  (: الشركة) نش ط 
(- تج رة اآللي ت الفالحية) (- او الشن ء)

تركيب بشك ت الري
على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
عشد) االبقر  السشد  السيد  م يلي:)

الحميد كمسير ث ني للشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1570.

1225I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

GETRADIM 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 GETRADIM بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 92 
بلوك ا حي سيدي سعيد دراركة 

اك دير - 80000 اك دير املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46743
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GETRADIM
ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء)و ابغ ل مختلفة).
 92 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
دراركة) سعيد  سيدي  حي  ا  بلوك 

اك دير)-)80000)اك دير املغرب.
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رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

334)حصة) ( (: السيد محند نشكي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد جم ل نشكي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عشد هللا نشكي):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

حي) السيد محند نشكي عنوانه)ا))

تيكو ن) (48 رقم) ف  بلوك  الز تو4 

اك دير)80000)اك دير املغرب.

حي) السيد جم ل نشكي عنوانه)ا))

تيكو ن) (221 رقم) ا  بلوك  الز تو4 

اك دير)80000)اك دير املغرب.

عنوانه)ا)) نشكي  هللا  عشد  السيد 

حي الز تو4 بلوك ف رقم)48)تيكو ن)

اك دير)80000)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد محند نشكي عنوانه)ا))

تيكو ن) (48 رقم) ف  بلوك  الز تو4 

اك دير)80000)اك دير املغرب

حي) السيد جم ل نشكي عنوانه)ا))

تيكو ن) (221 رقم) ا  بلوك  الز تو4 

اك دير)80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98863.

1226I

AMOURI CONSULTING

RIAD AZNAG
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
رفع ررسم ل الشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

RIAD AZNAG بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

برانزرا4 طر ق ف س ت زة الجديدة - 

35000 ت زة املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.747

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 ركتوبر) (28 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 

من) ري  درهم«) (1.000.000«

 1.200.000« إلى) درهم«) (200.000«

مق صة) إجراء) ( (: طر ق) عن  درهم«)

مع ديو4 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (08 بت ر خ) ( بت زة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)78.

1227I

 LAILA BENCHEKROUN

ARCHITECTE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 LAILA BENCHEKROUN

ARCHITECTE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 48 ب رع 

يوغوزالفي  »آدم بالزا« مكتب  201  

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

112307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LAILA (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

.BENCHEKROUN ARCHITECTE
مزاولة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مهنة الهندسة املعم ر ة.
48)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)
يوغوزالفي )»آدم بالزا«)مكتب))201  - 

40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 270.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 -

 2700 (: السيدة ليلى بن بقرو4)
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة ليلى بن بقرو4 عنوانه)ا))
عملية ي سمي4 رقم)71)ت ركة))40000 

مراكش))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى بن بقرو4 عنوانه)ا))
عملية ي سمي4 رقم)71)ت ركة))40000 

مراكش))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (12 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121603.

1228I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LEGAL TOURS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
LEGAL TOURS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 
الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

محمد الخ مس رقم   23/1الداخلة 

- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

17677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LEGAL(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TOURS

االنشطة) (: غرض الشركة بإيج ز)

السي حية))..

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

1/23الداخلة) ( ( محمد الخ مس رقم)

- 73000)الداخلة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد سيداتي الشك ف):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد سيداتي الشك ف عنوانه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيداتي الشك ف عنوانه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

م رس)2021)تحت رقم)443.

1229I
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SFM EXPERTS

MY REST
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر)

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،

CASABLANCA MAROC

MY REST »بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي:  رقم 27، 

زنقة  2، تجزئة سعد الخير، الحي 

الحسني - 20500 الدار الشيض ء 

اململكة املغربية.

»إض فة تسمية تج ر ة رو بع ر«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.281801

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

تقرر) (2021 م رس) (15 في) املؤرخ 

إض فة بع ر تج ري للشركة وهو:

MILLE ET UN MONTADITOS

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771372.

1230I

CABINET IMFICONSEIL

STE HANI RADI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

CABINET IMFICONSEIL

 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13

 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC

STE HANI RADI بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 ب رع 

مرس السلط 4 الط بق االول الشقة 

3 - 20250 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

487753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HANI RADI

االنع ش) (: غرض الشركة بإيج ز)

الهندسة) ـ) العم رات) بن ء) ـ) العق ري)

املدنية)ـ)تسو ق عملي ت عق ر ة.

26)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

مرس السلط 4 الط بق االول الشقة)

3 - 20250)الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: دواح) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) دواح  محمد  السيد 

الرقم)31)تجزئة فتح فيص7)19000 

الجديدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) دواح  محمد  السيد 

الرقم)31)تجزئة فتح فيص7)19000 

الجديدة املغرب.

تم اإليداع الق نوني ب-))بت ر خ)02 

فبراير)2021)تحت رقم)3374.

1231I

بركة جه د املح سب

بركة تراد  ديستربيسيو4

 Sté TRADE ET
DISTRIBUTION S.A.R.L
بركة ذات مسؤولية محدودة

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

بركة جه د املح سب

الرقم 02 عم رة ني س ب رع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 

رسفي ، 46000، رسفي املغرب

 Sté(4بركة تراد  ديستربيسيو

 TRADE ET DISTRIBUTION

S.A.R.L) بركة ذات مسؤولية 

محدودة بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركز 

دوار العي يدة جم عة لحضر جمعة 

سحيم  - 46100 رسفي  املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

11481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

بركة) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

 Sté TRADE ET(4ديستربيسيو( تراد)

بركة) ((DISTRIBUTION S.A.R.L

ذات مسؤولية محدودة.

مشغ7) (• (: غرض الشركة بإيج ز)

محطة الخدمة.

•)تج رة.

•استيراد و تصدير.

الزراعية) املنتج ت  في  التج رة  (•

والغذائية.

•)مطور عق رات.

•)رعم ل متنوعة).

•)التج رة في مواد ومعدات الشن ء

•)اللوجستيك والنق7.

مركز) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

العي يدة جم عة لحضر جمعة) دوار 

سحيم))-)46100)رسفي))املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 250 ( (:( ( ( ( ( السيد كر م بن خن تة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 750 ( (: ( ( ( ( ( السيد قرن �سي مهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد كر م بن خن تة عنوانه)ا))
املستشفى) حي  ع بوراء) زنقة  (03

46000)اسفي))املغرب.

عنوانه)ا)) مهدي  قرن �سي  السيد 

ت ركة)) (21 رقم) الج كراندا  تجزئة 

40130))مراكش))املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كر م بن خن تة عنوانه)ا))
املستشفى)) حي  ع بوراء) زنقة  (03

46000)اسفي))املغرب

السيد قرن �سي مهدي))))عنوانه)ا))

ت ركة)) (21 رقم) الج كراندا  تجزئة 

40130))مراكش))املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)-.

1232I

STE ANGLE DE GESTION SARL

FOR LIVING EL HAKYM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

ب رع رحمد الحر زي تجزئة 

التمسم ني رقم 6 اق مة ب ريس- ر 

تطوا4 ، 93000، تطوا4 املغرب

FOR LIVING EL HAKYM بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
رحمد الحر زي تجزئة التمسم ني 

رقم 6 - 93000 تطوا4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
28993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FOR (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.LIVING EL HAKYM
تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
توزيع) و  ب لتقسيط  التجمي7  املواد 

العطور و مواد التجمي7
و) املستو  ت  متعدد  تسو ق 

التسو ق اإللكتروني..
ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
التمسم ني) تجزئة  الحر زي  رحمد 

رقم)6 - 93000)تطوا4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: الحكيم) نهيلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) الحكيم  نهيلة  السيدة 
تنسيفت) براج  املنطلق ب رع  تجزئة 
زنقة)1)رقم)23 93150)مرتي7 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحكيم  نهيلة  السيدة 
تنسيفت) براج  املنطلق ب رع  تجزئة 
زنقة)1)رقم)23 93150)مرتي7 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)699.
1233I

MORAFID CONSEILS

H.B HALIMA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MORAFID CONSEILS
 N°258 LOT(AYOUR(AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

H.B HALIMA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دك 4 رقم 
2 الط بق السفلي عم رة ل تجزئة 

مبروكة 3 دي ر الحمراء جليز مراكش 
Marrakech 40000 مراكش املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
112797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 H.B (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.HALIMA
تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االموال.
عنوا4 املقر االجتم عي):)دك 4 رقم)
تجزئة) ل  عم رة  السفلي  الط بق  (2
دي ر الحمراء)جليز مراكش) (3 مبروكة)
Marrakech(40000)مراكش املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 500 ( (: توفيق) الح دجي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: محمد) الشخري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد الح دجي توفيق عنوانه)ا))
 3 اق مة نجد بالدي عم رة) (26 رقم)

مبروكة))40000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  الشخري  السيد 
مراكش) (341 رقم) االزده ر  تجزئة 

40000)مراكش املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الح دجي توفيق عنوانه)ا))
 3 اق مة نجد بالدي عم رة) (26 رقم)

مبروكة))40000)مراكش املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122198.

1234I

SAFIGESTRA(مكتب سفي جيسترا للمح سشة

INJAZ INDUSTRIE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مكتب سفي جيسترا للمح سشة 
SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS(OUMNIA 31
 QUARTIER(BOUAB ، 46000،

SAFI(safi
INJAZ INDUSTRIE  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي التوطي4 

لدى بركة سزايوكي رقم 245 ب رع 
بوجدور الكورس اسفي - 4600 

اسفي  املغرب.
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
11279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (22
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 INJAZ(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

. INDUSTRIE

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مق ول إنش ءات) ( (- امليك نيك الع مة)

معدنية-الخراطة..

التوطي4) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

245)ب رع) لدى بركة سزايوكي رقم)

 4600 (- اسفي) الكورس  بوجدور 

اسفي))املغرب..

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: قندي7) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) قندي7  حمزة  السيد 

اق مة االم 4 م س)12)عم رة)93)بقة)

 20580 عي4 السشع الدارالشيض ء) (7

الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) قندي7  حمزة  السيد 

اق مة االم 4 م س)12)عم رة)93)بقة)

 20580 عي4 السشع الدارالشيض ء) (7

الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (08 بت ر خ) ( االبتدائية بآسفي)

2021)تحت رقم)-.

1235I

LE MAROC AU LOOK MODERNE

 LE MAROC AU LOOK
MODERNE

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 LE MAROC AU LOOK

MODERNE

144, زنقة محمد سميحة إق مة 

جوهرة محمد سميحة ط.6 رقم 35 

، 20000، الدارالشيض ء املغرب

 LE MAROC AU LOOK

MODERNE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 144, زنقة 
محمد سميحة إق مة جوهرة محمد 

سميحة ط.6 رقم 35  - 20000 
الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
496245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (10
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MAROC AU LOOK MODERNE
استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتصدير.
التج رة بشك7 ع م.

استيراد وتصدير جميع املنتج ت)
الفالحية والصن عة الفالحية،

العملي ت) ك7  إجم لية  بصفة 
العق ر ة،) الصن عية،) التج ر ة،)
غير العق ر ة وامل لية التي له  عالقة)
بموضوع) مش برة  وغير  مش برة 

الشركة قصد تطو ره ..
عنوا4 املقر االجتم عي):)144,)زنقة)
محمد سميحة إق مة جوهرة محمد)
 20000  -   35 رقم) ط.6) سميحة 

الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: هش م) حاللي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) هش م  حاللي  السيد 
حي كر م بلوك الف زنقة)05)رقم)34 
الدارالشيض ء) (20000 سليم 4) بن 

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حاللي هش م عنوانه)ا))حي)

كر م بلوك الف زنقة)05)رقم)34)بن)

سليم 4)20000)الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)11639.

1236I

cabinet mansouri

 vantage payment systems

sarl

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

cabinet mansouri

 283boulevard

 yaacoubalmansour 3ème(étage

 bureau 21 ، 20000، casablanca

maroc

 vantage payment systems sarl

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الرقم 

12 زنقة ص بر بوجمعة رنيكسيس 

كونسيي - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.771999

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)11)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

بوجمعة) ص بر  زنقة  (12 »الرقم)

الدار) (20000 (- كونسيي) رنيكسيس 

 200 »الرقم) إلى) املغرب«) الشيض ء)

 20000  -  2 الط بق) غ ندي  ب رع 

الدار الشيض ء))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)11756.

1237I

BUREAU ESSOUFYANI

DESERT DISTRIBUTION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

DESERT DISTRIBUTION   بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي الفتح 

ب رع مزوار رقم 309 العيو4 - 
70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (23
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.  DESERT DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيج ز):)بيع وتوزيع)

املواد الغدائية...
حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الفتح ب رع مزوار رقم)309)العيو4)-)

70000)العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 5.000 ( (: السيد عشد هللا الغر�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عشد هللا الغر�سي عنوانه)ا))
حي موالي ربيد)) (75 زنقة ب ب7 رقم)

70000)العيو4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا الغر�سي عنوانه)ا))
حي موالي ربيد)) (75 زنقة ب ب7 رقم)

70000)العيو4 املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
25)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)1513.
1238I

CABINET KHACHIM

ALAS MAROC READY MIX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 ALAS MAROC READY MIX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الطر ق 
اإلقليمية 4001 كلم 9.5 صش ح - 
الصخيرات تم رة - 12000 تم رة 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

132509
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ALAS (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.MAROC READY MIX
تصنيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املواد الخرس نية
املتعلقة) واملعدات  املواد  بيع 

ب لخرس نة
مق ول ربغ ل الشن ء

الهندسة املدنية)»املش ني)-)رعم ل)
األعم ل) وجميع  والتشييد«) الشن ء)

املتنوعة
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استيراد وتصدير.
الطر ق) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- صش ح) (9.5 كلم) (4001 اإلقليمية)
تم رة) (12000 (- تم رة) الصخيرات 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
ف ض7) مش رك  سيف  السيد 
 100 حصة بقيمة) (475 ( (: ( املزروعي)

درهم للحصة).
 475 ( (: عدن 4 سور هللا) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رحمد سور هللا):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
ف ض7) مش رك  سيف  السيد 
اإلم رات العربية) )عنوانه)ا)) املزروعي)
العي4 اإلم رات العربية) (ARE املتحدة)

املتحدة.
السيد عدن 4 سور هللا عنوانه)ا))
ق سم) بئر  ب رع  بوز ري  اوالد  (05

السوي�سي)10170)الرب ط املغرب.
السيد رحمد سور هللا عنوانه)ا))
الرب ط) (10999 ب رع النصر) (9 رقم)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الوافي  محمد  ( السيد)
الزم مرة) الغربية  لحمر  اوالد  دوار 

24200)الزم مرة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( بتم رة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)705.
1239I

BUREAU ESSOUFYANI

MANFASUD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

MANFASUD   بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مدينة 
الوف ق بلوك د رقم 302 الط بق 
الث ني العيو4 - 70000 العيو4 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (23
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.  MANFASUD
ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء.
مدينة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق) (302 رقم) د  بلوك  الوف ق 
العيو4) (70000 (- العيو4) الث ني 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 5.000 ( (: السيد عشد هللا الغر�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد عشد هللا الغر�سي عنوانه)ا))
حي موالي ربيد)) (75 زنقة ب ب7 رقم)

70000)العيو4 املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا الغر�سي عنوانه)ا))
حي موالي ربيد)) (75 زنقة ب ب7 رقم)

70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
25)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)1511.

1240I

comptable agrée

 STE KHADAMAT  IDARIA
SARL AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

comptable agrée
 bd(mohamed 5  imm(kissi 84
OUJDA، 60000، OUJDA(maroc

 STE(KHADAMAT  IDARIA(SARL
AU بركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشر ك الوحيد
نوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع محمد 
الخ مس و رمينة البرحيلية الط بق 6 

بقة 21 وجدة 60000 املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
36467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.KHADAMAT  IDARIA SARL AU
((: بإيج ز) الشركة  غرض 
عرض) (( اإلدار ة) اإلستش رات 

الخدم ت))).
ب رع) ( ( (: املقر االجتم عي) عنوا4 
البرحيلية) رمينة  و  الخ مس  محمد 
 60000 وجدة) (21 بقة) (6 الط بق)

املغرب).
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 
درهم،)مقسم ك لت لي:

 BZAZOU  DRISS السيد)
درهم) (10 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد بزازو إدريس عنوانه زنقة)
بنيونس بلح ج رقم)43)وجدة)60000 

املغرب
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بزازو إدريس))عنوانه زنقة)
بنيونس بلح ج رقم)43)وجدة)60000 

املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (01 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)363.
1241I

WIFAK GESTION

NATIVYS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

WIFAK GESTION
ب رع عشد الع لي بنشقرو4 مك تب 
ز نب ط بق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، ف س املغرب
NATIVYS بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 38 ب رع 
32 تجزئة واد ف س  - 30090 ف س 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

66951
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.NATIVYS
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تصميم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

اإلنترنت) بشكة  على  موقع  وتشغي7 

على) املواعيد  لتحديد  مخصص 

تكنولوجي ) خدم ت  اإلنترنت.و 

املعلوم ت والصي نة و إنش ء)وتجديد)

املواقع اإللكترونية واستيراد وتصدير

38)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

30090)ف س) (- ( تجزئة واد ف س) (32

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: موس وي) كر م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الشوه لي) وئ م  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) موس وي  كر م  السيد 

ب ريس) (75010 3)ب رع روبرت بالش)

فرنس .

عنوانه)ا)) الشوه لي  وئ م  السيدة 

11تيلي ))92400)كوربيفوي فرنس .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشوه لي  وئ م  السيدة 

11تيلي ))92400)كوربيفوي فرنس 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (26 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1439.

1242I

AL BAHAWI YOUSSEF

NOUVEMAR IMMOBILIER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

NOUVEMAR IMMOBILIER

 بركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي حي النسيم 

الدراركة 80000 اك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

46717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  االقتض ء)

.NOUVEMAR IMMOBILIER

الوس طة) (: غرض الشركة بإيج ز)

العق ر ة.

حي) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

اك دير) (80000 ( الدراركة) النسيم 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد يوسف هوم ر):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) هوم ر  يوسف  السيد 

 6 اسال4 ج ش) (33 املجمع السكني)

الحي املحمدي)80000)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مقداد  امي4  السيد 

زاو ة سيدي) الفوق ني  الشع ر ر  دوار 

الط هر)83000)ت رودانت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (24 بت ر خ) ب ك دير  التج ر ة 

2021)تحت رقم)98841.

1243I

BUMACOF SARL

 NEW- نيو بيل بوارد 

BILLBOARD
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

BUMACOF SARL

355ب رع محمد الخ مس الط بق 

4رقم 57، 20300، الدار الشيض ء 

اململكة املغربية

  NEW BILLBOARD- نيو بي7 بوارد 

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 442 

مصطفى املعني الدار الشيض ء - 

20610 الدار الشيض ء  املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.314291

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)18)يوليوز)2019)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الدار) املعني  مصطفى  (442 »رقم)

الشيض ء)) الدار  (20610 (- الشيض ء)

املسيرة) ب رع  (8 »رقم) إلى) املغرب«)

الخضراء)عم رة منكو ط2)املع ر ف)-)

20330)الدار الشيض ء)))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

ين ير)2020)تحت رقم)726067.

1244I

RIVE DROITE CONSULTING

IDEAL SEATING SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

RIVE DROITE CONSULTING

زنقة األندلس رقم 26، الحي 

اإلداري، عم رة رنطولي ، الط بق 5، 

رقم 16 ، 90000، طنجة املغرب

IDEAL SEATING SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 
الزرقطوني، رقم 410، إق مة حـمـد، 
الشقة رقم 1 - 20030 الدرالشيض ء. 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

491729
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IDEAL(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.SEATING SARL
غرض الشركة بإيج ز):)

البراءات،) جميع  تمثي7  (-
والطرازات والعالمـ ت؛

مراكز) مق عد  وتركيب  بيع  (-
االجتم ع ت،) وق ع ت  املؤتمرات،)
االستعم الت،) متعددة  والق ع ت 
والتجهيزات) والسينم ،) واملسرح،)
التربو ة للمراكز الر  ضية،)والتركيب)

الك م7 له .
-)بيع وتوصي7 األفربة،)واملق عد)
املنجدة وجميع التوابع املرتشطة به )؛

-)خلق براك ت بي4 عدة مق والت)
  (Joint-venture(

بي4) تع و4  عالق ت  خلق  (-
مق ولتي4؛

-)تق سم الكف ءات والتكنولوجي ،)
رو تنويع رنشطتهم ؛

-)خدم ت ودراس ت استش ر ة في)
مج ل الهندسة املدنية)؛

والديكور) التصميم  خدمة  (-
الداخلي)؛

املنتج ت) تصميم  خدمة  (-
الصن عية)؛

والتج رة) والتصدير،) االستيراد  (-
الدولية،) والتج رة  ع م،) بشك7 
النه ئي رو ب لعمولة،) والشراء) والشيع،)
واملنتج ت) األولية،) واملواد  للشض ئع 

الصن ع ت اليدو ة)؛)
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العملي ت) جميع  ع م،) وبشك7 

وامل لية،) والصن عية،) التج ر ة،)

والعق ر ة،) ب ملنقوالت،) واملتعلقة 

ب ألهداف) مش بر  بشك7  املرتشطة 

رو التي من بأنه  ر4) املذكورة رعاله،)

تشجع على تحقيقه  وتطو ره 

ب رع) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

إق مة حـمـد،) (،410 الزرقطوني،)رقم)

الشقة رقم)1 - 20030)الدرالشيض ء.)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

ع دل) محمد  يحيى  يـن  السيد 

الرحمن) عشد  بش رع  عنوانه)ا))

اليوسفي،)زنقة إفني،)إق مة الحمراء)

 90000  53 الشقة) (8 الط بق) (،16

طنجة املغرب.

السيد ز ن الدين حسـن عنوانه)ا))

إق مة) (،252 رقم) الز راوي  بش رع 

 20030  6 الط بق) (17 الشقة) عمـ ر،)

الدرالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ع دل) محمد  يحيى  يـن  السيد 

الرحمن) عشد  بش رع  عنوانه)ا))

اليوسفي،)زنقة إفني،)إق مة الحمراء)

 90000  53 الشقة) (8 الط بق) (،16

طنجة املغرب

السيد ز ن الدين حسـن عنوانه)ا))

إق مة) (،252 رقم) الز راوي  بش رع 

 20030  6 الط بق) (17 الشقة) عمـ ر،)

الدرالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

1245I

WESTERN TECHNOLOGY

وسترن تكنولوجي
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

WESTERN TECHNOLOGY
 RUE DE SAINT LAURENT, ,164

 RDC(N°10 CASABLANCA ،
20050، CASABLANCA(MAROC

وستر4 تكنولوجي بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 164 ب رع 

دي س 4 لورا4 ، الط بق األر�سي 
، مح7 رقم 10 ، - 20500  الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
493865

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)وستر4)

تكنولوجي.
*تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
األجهزة) جميع  وصي نة  وبيع  وبراء)
واألجهزة) الكمشيوتر  ورجهزة  والبرامج 
ومستلزم ت) واله تفية  الكهرب ئية 

األمن
االجهزة) *استيراد وتصدير جميع 
والكهرب ء) والكمشيوتر  والبرامج 

واله تف)
ومستلزم ت الحم ية

مع ملة) ري  (، رعم) *وبشك7 
تقنية) مج ل  في  تج ر ة  رو  صن عية 
قد) عق ر ة  رو  منقولة  رو  املعلوم ت 
غير) رو  مش بر  بشك7  مرتشطة  تكو4 
مش بر بغرض الشركة رو من املحتم7)

ر4 تسه7 توسيعه  رو تطو ره ..

 164 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الط بق) (، لورا4) س 4  دي  ب رع 

  20500 (- (، (10 مح7 رقم) (، األر�سي)

الدار الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد عشد هللا كز لي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عشد هللا كز لي عنوانه)ا))

3،عمآرة) بقة) الضم 4  تجزئة 

59،عي4 الشق))20500)الدار الشيض ء)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد هللا كز لي عنوانه)ا))

3،عمآرة) بقة) الضم 4  تجزئة 

59،عي4 الشق))20500)الدار الشيض ء)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)9137 .

1246I

RIVE DROITE CONSULTING

PENCIL HOUSE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

RIVE DROITE CONSULTING

زنقة األندلس رقم 26، الحي 

اإلداري، عم رة رنطولي ، الط بق 5، 

رقم 16 ، 90000، طنجة املغرب

PENCIL HOUSE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املجد، 

ب رع القدس، القطعة 46، رقم 

125، طنجة - 90080 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. PENCIL HOUSE

غرض الشركة بإيج ز):)

-)الهندسة املعم ر ة)؛

-)التعمير والهندسة الداخلية)؛

-)املس عـدة في إدارة األبغ ل)؛

-)إدارة األبغ ل املفوضة)؛

الشن ء) مش ريع  وتسيير  إدارة  (-

)تدبير) املنشآت) بجميع  الخ صة 

املشروع))؛

-)التنظيم والتسيير والتنسيق)؛

الهندسية،) االستش رات  (-

والق نونية) وامل لية،) والتقنية،)

وإع دة) الشن ء،) بعملي ت  املتعلقة 

تأهي7 األمالك العق ر ة)؛

-)التجــ رة العـ مـة)

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي املجد،)
رقم) (،46 القطعة) القدس،) ب رع 

125،)طنجة)-)90080)طنجة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة الـمـوسـ وي سـ رة):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: السيدة الـمـوسـ وي سـ رة)

بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

سـ رة) الـمـوسـ وي  السيدة 

عنوانه)ا))بطنجة الش لية،)مجمع ر كو)
طنجة) (،07 رقم) (18 عم رة) كوسط ،)

90000)طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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سـ رة) الـمـوسـ وي  السيدة 

عنوانه)ا))بطنجة الش لية،)مجمع ر كو)

طنجة) (،07 رقم) (18 عم رة) كوسط ،)

90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)-.

1247I

CAFIGEC

GOLDEN LAVAGE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

GOLDEN LAVAGE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 زنقة 

مرس السلط 4 الشقة 3 الط بق 1 

الدار الشيض ء 20100 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

496263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (26

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GOLDEN LAVAGE

غسي7) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

روتوم تيكي.

زنقة) (26 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

 1 الط بق) (3 مرس السلط 4 الشقة)

20100)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: هش م) مكثير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) هش م  مكثير  السيد 

 23 رقم) (1 معروف) سيدي  زنقة 

20100)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هش م  مكثير  السيد 

 23 رقم) (1 معروف) سيدي  زنقة 

20100)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771951.

1248I

FIDUINVEST

R-I-N

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUINVEST

 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S

 N° 34/M(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

R-I-N بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ملتقى 

ب رع الهور و السيد قطب اق مة 

الصدق الط بق االر�سي رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.R-I-N(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته
غرض الشركة بإيج ز):)االستغالل)

و التسيير الفندقي
االستيراد و التصدير

النشطة) جميع  ع مة  بصفة  و 
التج ر ة و االقتص دية التي له  عالقة)

ب لغرض االس �سي للشركة.
ملتقى) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
اق مة) قطب  السيد  و  الهور  ب رع 
 -  8 رقم) االر�سي  الط بق  الصدق 

90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الح م7) ربيد  الحو�سي  السيد 
لشط قة) الح م7  الجنسية  مغربي 
 PH807515 رقم) الطنية  التعر ف 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (:  100

للحصة).
الح م7) ربيد  الحو�سي  السيد 
لشط قة) الح م7  الجنسية  مغربي 
 PH807515 : التعر ف الطنية رقم)

100)بقيمة)1.000)درهم.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الح م7) ربيد  الحو�سي  السيد 
لشط قة) الح م7  الجنسية  مغربي 
 PH807515 رقم) الطنية  التعر ف 
عنوانه)ا))ب رع االنط كي اق مة بالل)
بقة رقم)110 90000)طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الح م7) ربيد  الحو�سي  السيد 

لشط قة) الح م7  الجنسية  مغربي 

 PH807515 رقم) الطنية  التعر ف 

عنوانه)ا))ب رع االنط كي اق مة بالل)

بقة رقم)110 90000)طنجة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240774.

1249I

CAFIGEC

AITCOM
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

AITCOM بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 زنقة 

مرس السلط 4 الشقة 3 الط بق 1 

الدار الشيض ء 20100 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

496265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (26

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AITCOM

رحداث) (- (: غرض الشركة بإيج ز)

االتص الت والعالم ت التج ر ة

-)التف وض.



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7532

زنقة) (26 (: عنوا4 املقر االجتم عي)

 1 الط بق) (3 مرس السلط 4 الشقة)

20100)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

يوسف) ابراهيم  ايت  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

يوسف) ابراهيم  ايت  السيد 

عي4) بوج تفيلي  ممر  (11 عنوانه)ا))

السشع)20100)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف) ابراهيم  ايت  السيد 

عي4) بوج تفيلي  ممر  (11 عنوانه)ا))

السشع)20100)الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771952.

1250I

FUTURE CONSEIL

AMIMED TRAVAUX

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تفو ت حصص

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن ت بفي4 الط بق 

األول ، 26100، بربيد املغرب

AMIMED TRAVAUX  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

الحسن الث ني رقم 127 الط بق 

الث لث بقعة رقم 856 تسير 2 بربيد 

- 21600 بربيد املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4375
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 م رس) (22 في) املؤرخ 

املص دقة على):
ق سمي) ( رمي4) )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (5.000
)ة))) السيد) ( لف ئدة) حصة  (5.000
م رس) (22 بت ر خ) مقدم  عشدهللا 

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (26 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)408.

1251I

 MAROC CONSULTING
ENVERENEMENT GLOBAL

 SARL
بركة ذات مسؤولية محدودة 

بررسم ل 8.777.500  درهم
مقره  االجتم عي: إق مة حمزة رقم 8 

مرج 4 1 مكن س
 R.C(n°: 32269 - IF(n° 40425708

- ICE(n° 000060021000012
الشر ك) قرارات  بموجب محضر 
الوحيد بت ر خ)22)فبراير)2021،)تقرر)

م  يلي):
الشركة) ررسم ل  رفع  (-
عن) درهم  بقدر4.467.500)
من) لرفعه  نقدية،) حصص  طر ق 
مشلغ) الى  درهم  ( (4.310.000 مشلغ)

8.777.500))درهم.
الع م) الجمع  محضر  بموجب 
فبراير) (26 االستثن ئي املنعقد بت ر خ)

2021،)تقرر م  يلي:
لرفع) النه ئي  االنج ز  مع ينة  (-
ررسم ل الشركة عن طر ق حصص)
درهم،) (4.467.500 بقدر) نقدية 
لرفعه من مشلغ)4.310.000))درهم الى)

مشلغ)8.777.500))درهم.
-)مع ينة انج ز تفو ت السيد فؤاد)
حصة لف ئدة بركة) (16.826 كم ل)

جلوب7 ف وندس.

بركة) تفو ت  انج ز  مع ينة  (-

واحدة) ((1( لحصة) ف وندس  جلوب7 

املغرب،) بوغش 4  بركة  لف ئدة 

حصة))1))واحدة من جلوب7 ف وندس)

حصة) لف ئدة بركة جلوب7 اسيت،)

ف وندس) جلوب7  من  واحدة  ((1(

لف ئدة السيد عش دة نصر الدين.

االس �سي) النظ م  تغيير  مع ينة  (-

مسؤولية) ذات  بركة  من  للشركة 

محدودة ذات بر ك وحيد الى بركة)

ذات مسؤولية محدودة.

فؤاد) السيد  استق لة  مع ينة  (-

كم ل من مه مه كمسير للشركة.)

-)تعيي4 السيد السيد عش دة نصر)

الدين كمسير جديد للشركة.)

للنظ م) الجديد  النص  اعتم د  (-

األس �سي مع تحيينه بحسب الشك7)

الق نوني الجديد للشركة.)

ب لسج7) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة) املحكمة  لدى  التج ري 

بمكن س تحت عدد)1560)بت ر خ)25 

م رس)2021.
ملخص قصد النشر

1253I

CAFIGEC

 CENTRALE DE TRAVAUX ET

SERVICES
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

 CENTRALE DE TRAVAUX ET

SERVICES بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 26 زنقة 

مرس السلط 4 الشقة 3 الط بق 1 

الدار الشيض ء 20100 الدار الشيض ء 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
496267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (26
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 CENTRALE DE TRAVAUX ET

.SERVICES
غرض الشركة بإيج ز):)-)رعم ل رو)

تشييد متنوعة
-)متف وض.

زنقة) (26 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
 1 الط بق) (3 مرس السلط 4 الشقة)
20100)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيدة رستوم صوفي )

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيدة رستوم صوفي  عنوانه)ا))
ب رع ايمي7 زوال) (248 اق مة املهدي)
 20100 04)الشقة07بلفدير) الط بق)

الدار الشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رستوم صوفي  عنوانه)ا))
ب رع ايمي7 زوال) (248 اق مة املهدي)
 20100 04)الشقة07بلفدير) الط بق)

الدار الشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771953.

1254I
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SOFT ALTERNATIVE SARL

INASIMMO 
إعال4 متعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 INASIMMO »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: ر س 

ك ليبسو 2 و 06 السيد قطب  - 

90000 طنجة املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.96089

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)12)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

االعتراف بوف ة املرحوم الطف7 ضي ء)

 16 حيمي الشر ك في الشركة بت ر خ)

 (10( عشرة) وتوزيع  (2019 ديسمبر)

حصص املرحوم بي4 ورثته.

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

من) حصص  (10 هشة) على  املوافقة 

1000)درهم للواحدة التي ك نت) فئة)

في حوزة السيد محمد حمي والسيدة)

السيد ضي ء) لف ئدة  البري�سي  صف ء)

حمي

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

املوافقة على النظ م األس �سي) م يلي:)

وإلغ ء) الجديدة  في صيغته  للشركة 

النظ م األس �سي القديم

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 ( بند رقم)

م يلي:)االعتراف بوف ة املرحوم الطف7)

الشركة) في  الشر ك  حيمي  ضي ء)

وتوزيع) (2019 ديسمبر) (16 بت ر خ)

بي4) املرحوم  حصص  ((10( عشرة)

ورثته.

الذي ينص على) (:7 و) (6 ( بند رقم)
10)حصص) م يلي:)املوافقة على هشة)
من فئة)100)درهم للواحدة التي ك نت)
في حوزة السيد محمد حمي والسيدة)
السيد ضي ء) لف ئدة  البري�سي  صف ء)

حمي
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240685.

1255I

SOFT ALTERNATIVE SARL

RIVIERA SPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
RIVIERA SPORT بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 01 ب رع 
موالي يوسف إق مة الفتح - 90000 

طنجة املغرب.
ح7 بركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.12401

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 03)م رس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
ررسم له ) مشلغ  ( (RIVIERA SPORT
مقره ) وعنوا4  درهم  (100.000
يوسف) موالي  ب رع  (01 اإلجتم عي)
90000)طنجة املغرب) (- إق مة الفتح)
نتيجة ل):))قلة املوارد امل لية وتوقف)

النش ط.
و حدد مقر التصفية ب)01)ب رع)
موالي يوسف إق مة الفتح)-)90000 

طنجة املغرب.)
و عي4:

و) العمراني  ( األمي4) السيد)ة))
 138 رقم) ف س  ب رع  عنوانه)ا))
)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240656.

1256I

SOFT ALTERNATIVE SARL

TENDY’S CORPORATION
إعال4 متعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 TENDY’S CORPORATION

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: زنقة 

م جيال4 رقم 07 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.101867

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)15)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
م يلي:)تسمية السيد يوسف بنجلو4)

السيد) الح لي  إلى ج نش ملسير  كمسير 

ي سي4 بوندا بحيث تجوز ك7 الوث ئق)

واملستندات بتوقيع ري منهم 

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

املوافقة على النظ م األس �سي) م يلي:)

وإلغ ء) الجديدة  في صيغته  للشركة 

النظ م األس �سي القديم

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

الذي ينص) (:16 بند رقم الفص7)

يوسف) السيد  تسمية  م يلي:) على 

بنجلو4 كمسير إلى ج نش ملسير الح لي)

السيد ي سي4 بوندا بحيث تجوز ك7)

الوث ئق واملستندات بتوقيع ري منهم 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (26 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)240793.

1257I

CAFIGEC

ALVA PLUS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
ALVA PLUS بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 19 زنقة 
دافن�سي الط بق 1 الشقة 1 منطقة 

بلفيدير - 20100 الدار الشيض ء 
املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
496269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (23
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ALVA (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.PLUS
غرض الشركة بإيج ز):)-)متف وض.
زنقة) (19 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
منطقة) (1 الشقة) (1 دافن�سي الط بق)
الشيض ء) الدار  (20100 (- بلفيدير)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
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السيد باللي ريوب):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 9 عنوانه)ا)) ريوب  باللي  السيد 
زنقة جش7 مشليفن))20100)الجديدة)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 9 عنوانه)ا)) ريوب  باللي  السيد 
زنقة جش7 مشليفن)20100)الجديدة)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771954.

1258I

omri compta sarl au

MOUH FASHION SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

MOUH FASHION SARL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

بعش 4 1 إق مة الحمد رقم 13 

مكتب 2 العرائش - 92000 العرائش 

املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.4383

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2020 05)م رس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

مشلغ) ( (MOUH FASHION SARL
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )

بعش 4) تجزئة  اإلجتم عي  مقره  

 2 مكتب) (13 رقم) الحمد  إق مة  (1

العرائش املغرب) (92000 (- العرائش)

نتيجة ل):)الحظ الشرك ء)ر4 الشركة)

في) إنش ئه   منذ  عملية  ري  تنفذ  لم 

الشركة) ح7  تقرر  (11/10/2018

مشكًرا..

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 13 رقم) الحمد  إق مة  (1 بعش 4)

مكتب)2)العرائش)-)92000)العرائش)

املغرب.)

و عي4:

السوالم و) ( ( امش ركة) ( ( السيد)ة))
رقم) (23 حي الس نية زنقة) عنوانه)ا))

47)بئر الشف ء)طنجة)90000))طنجة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش))بت ر خ)18)يونيو)

2020)تحت رقم)279.

1259I

omri compta sarl au

MOUH FASHIO SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

MOUH FASHIO SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : تجزئة 

بعش 4 1 إق مة الحمد رقم 13 

مكتب 2 العرائش - 92000 العرائش 

املغرب.

قف7 التصفية
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.4383

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تقرر ح7) (2020 يونيو) (22 املؤرخ في)

بركة) (MOUH FASHIO SARL

مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )

بعش 4) تجزئة  اإلجتم عي  مقره  

 2 مكتب) (13 رقم) الحمد  إق مة  (1

العرائش املغرب) (92000 (- العرائش)
الشركة) ر4  الشرك ء) لالحظ  نتيجة 
في) إنش ئه   منذ  عملية  ري  تنفذ  لم 
الشركة) ح7  تقرر  (11/10/2018

مشكًرا..
و عي4:

و) السوالم  ( ( امش ركة) ( السيد)ة))
رقم) (23 حي الس نية زنقة) عنوانه)ا))
47)بئر الشف ء)طنجة)90000))طنجة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)
تجزئة) وفي  (2020 يونيو) (22 بت ر خ)
 13 رقم) الحمد  إق مة  (1 بعش 4)
مكتب)2)العرائش)-)92000)العرائش)

املغرب.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لعرائش) االبتدائية 

غشت)2020)تحت رقم)509.
1260I

LACTIC

LACTIC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LACTIC
7زنقة سبتة اق مة الرامي الط بق 

2 املكتب رقم 8 ، 20360، 
الدارالشيض ء املغرب

LACTIC بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7زنقة 
سبتة اق مة الرامي الط بق 2 املكتب 
رقم 8 - 20360 الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
477979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.LACTIC

تطو ر) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الو ب لإلنترنت واإلنترانت)،

تطو ر البرمجي ت،

تطو ر الو ب والتطشيق ت)،

الذك ء)واالصطن عية)،

النسخ االحتي طي) (، نظ م األم 4)

للشي ن ت)،)تثبيت الكمشيوتر)،

الالفت ت) وتأجير  املواقع  تحر ر 

واملق الت اإلعالنية على اإلنترنت)،

رو) ري عم7  (، نهج) رو  عملية  ري 

نصيحة تتعلق بمختلف املج الت)،.

7زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

2)املكتب) سبتة اق مة الرامي الط بق)

رقم)8 - 20360)الدارالشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: عص م امليس وي) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ر م الشكري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد))عص م امليس وي عنوانه)ا)))

احداف)) النخي7  تجزئة  (36 رقم)

80070))ازرو املغرب.

عنوانه)ا)) الشكري  ر م  السيدة 

املسيرة))) حي  رقم5) (27 ب) عم رة 

50000)مكن س املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))عص م امليس وي عنوانه)ا))

احداف)) النخي7  تجزئة  (36 رقم)

80070))ازرو املغرب

عنوانه)ا)) الشكري  ر م  السيدة 

املسيرة)) حي  رقم5) (27 ب) عم رة 

50000)مكن س املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)751981.

1261I
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CRECHE LES JARDINS DE BELVEDERE

 CRECHE LES JARDINS DE
BELVEDERE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

 CRECHE LES JARDINS DE

BELVEDERE
7زنقة سبتة اق مة الرامي الط بق 

2 املكتب رقم 8 ، 20360، 

الدارالشيض ء املغرب

 CRECHE LES JARDINS DE

BELVEDERE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الصخور 

السوداء ب رع رقيب محمد 

 Ex(RUE(SERGENT( موسوي

HILAIRE),مجموعة السكنية 

حدائق بلفدير 1 عم رة س - 20290 

الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

481341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 CRECHE LES JARDINS DE

.BELVEDERE

غرض الشركة بإيج ز):)-)ري نش ط)

مفتوحة) خ صة  تعليمية  ملؤسسة 

لألطف ل)،)تقدم فيه  خدم ت تعليمية)

تلبي احتي ج ت رعم رهم.

املتعلقة) األنشطة  جميع  (-

بحض نة األطف ل)،)ورع ية األطف ل)،)

ورع ية األطف ل)،)وحض نة األطف ل)،)

ومراكز الرع ية النه ر ة.

وتنظيم) اإلرب د  دورات  (-

األنشطة والفع لي ت املتعلقة بمج ل)

الطفولة..

:)الصخور) عنوا4 املقر االجتم عي)
محمد) رقيب  ب رع  السوداء)
 Ex( RUE( SERGENT( موسوي)
السكنية) HILAIRE),مجموعة 
حدائق بلفدير)1)عم رة س)-)20290 

الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 200 ( (: ( املراحي) غزال4  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة بشرى بق ل)):))800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) ( السيدة غزال4 املراحي)
 1 رقم) (8 عم رة) مرج نة  اق مة 
 20150 ( ك ليفورني ) الضم 4  ب رع 

الدارالشيض ء)املغرب.
عنوانه)ا)) ( بق ل) بشرى  السيدة 
بئر) املنزه ب رع  تجزئة  (56 رقم) فيال 

انزرا4 م ج)50000)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيدة غزال4 املراحي)
 1 رقم) (8 عم رة) مرج نة  اق مة 
 20150 ( ك ليفورني ) الضم 4  ب رع 

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)755714.
1262I

Etude(El(houtaia(Zakaria

 SOCIETE IMMOBLIERE BAB
HAMZA

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تعيي4 مسير جديد للشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
 SOCIETE IMMOBLIERE BAB
HAMZA  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كم 9 

تجزئة الش تول لس سفة 3 الحي 

الصن عي - 20190 الدار الشيض ء 

املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.212789

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2018 نونبر) (23 املؤرخ في)

نيت) مسير جديد للشركة السيد)ة))

بحم د4 عص م كمسير وحيد

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

 /  13252 رقم) تحت  (2019 ربر 7)

.691351

1263I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE BASSOU JAWHARA

SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD(MD(V(ZAGORA، 123

47900، ZAGORA(ZAGORA

 STE BASSOU JAWHARA SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مركز 

تمكروت زاكورة  زاكورة 47602 
زاكورة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BASSOU JAWHARA SARL

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متنوعة في الشن ء.

مركز) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 47602 زاكورة) ( زاكورة) تمكروت 

زاكورة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عشد الوه ب بسو عنوانه)ا))

زاكورة) (47602 دوار ثمكروت زاكورة)

املغرب.

بسو) الرحم 4  عشد  السيد 

زاكورة) ثمكروت  دوار  عنوانه)ا))

47602)زاكورة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بسو)) الرحم 4  عشد  السيد 

زاكورة) ثمكروت  دوار  عنوانه)ا))

47602)زاكورة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (09 بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)63.

1264I

SOCAFINA MOROCCO

SOCAFINA MOROCCO
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SOCAFINA MOROCCO

7زنقة سبتة اق مة الرامي الط بق 

2 املكتب رقم 8 ، 20360، 

الدارالشيض ء املغرب

SOCAFINA MOROCCO  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
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وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 

سبتة اق مة رامي الط بق 2 مكتب 
رقم 8 - 20360 الدارالشيض ء  

املغرب 

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

486767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (04

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SOCAFINA MOROCCO

تسو ق) (• (: غرض الشركة بإيج ز)

املنتج ت الزراعية.

القهوة) وتوزيع  وبيع  براء) (•

واملنتج ت الغذائية الزراعية)،

ري عم7 رو) (، ري عملية رو نهج) (•

نصيحة تتعلق بمختلف املج الت.
زنقة) (7 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مكتب) (2 الط بق) رامي  اق مة  سبتة 
رقم)8 - 20360)الدارالشيض ء))املغرب)

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

عشد) بن  سن ء  ف طمة  السيدة 

 100 حصة بقيمة) (1.000 ( (: الخ لق)

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عشد) بن  سن ء  ف طمة  السيدة 
ت و4) كر ن  ك زا  عنوانه)ا)) الخ لق 

املدينة الخضراء بوسكورة)) (41 فيال)

27182))الدارالشيض ء))املغرب).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشد) بن  سن ء  ف طمة  السيدة 
ت و4) كر ن  ك زا  عنوانه)ا)) الخ لق 
املدينة الخضراء بوسكورة)) (41 فيال)

27182))الدارالشيض ء))املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)762620.

1265I

AL ASSASSE AFFAIRES

BCHIR TRAV
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 ر العم رة 15 الط بق الث ني 
زنقة سشو املدينة الجديدة مكن س ، 

MEKNES MAROC ،50000
BCHIR TRAV بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الشقة 3 
العم رة 1 املجد 5 ويسال4 مكن س - 

50080 مكن س املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
51191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 بتنبر) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BCHIR(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRAV
غرض الشركة بإيج ز):)-)االبغ ل)

املختلفة و الشن ء
-)املت جرة

-)التصدير و االستراد.
 3 عنوا4 املقر االجتم عي):)الشقة)
(- 5)ويسال4 مكن س) 1)املجد) العم رة)

50080)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 
درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد عشد الرفيع ابتيوي):))600 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

ابتيوي) الرفيع  عشد  السيد 
 03 1)رقم) 5)العم رة) عنوانه)ا))املجد)

ويسال4)50080)مكن س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ابتيوي) الرفيع  عشد  السيد 
 03 1)رقم) 5)العم رة) عنوانه)ا))املجد)

ويسال4)50080)مكن س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر) (03 بت ر خ) ( بمكن س) التج ر ة 

2020)تحت رقم)3544.
1266I

ESPERE CONSULTING

DRS AZH TRANSPORT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

DRS AZH TRANSPORT بركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بلوك 3 

زنقة 3 رقم 69 ايت اغيوس تكيو ن 
- 80000 اك دير املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
46259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DRS (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AZH TRANSPORT
نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع لحس ب الغير.
 3 بلوك) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
ايت اغيوس تكيو ن) (69 3)رقم) زنقة)

- 80000)اك دير املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: فر تي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) فر تي  ادريس  السيد 
املوظفي4)) حي  (53 رقم) (445 زنقة)

80000)اك دير املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فر تي  ادريس  السيد 
املوظفي4)) حي  (53 رقم) (445 زنقة)

80000)اك دير املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بت ر خ) ( ب ك دير) التج ر ة 

2021)تحت رقم)98391.
1267I

ELYX CONSULTING

Y2I
إعال4 متعدد القرارات

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
Y2I »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: حي سيدي 
معروف فلور دا سنتر ب رك2  مكتب 

رقم  مكتب 18 ط بق 2 - - الدار 
الشيض ء املغرب.
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»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.405707

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)07)دجنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

بقيمة) الشركة  ررسم ل  رفع  م يلي:)

من) لينتق7  درهم  (20.000.000

14.000.000)الى)34.000.000)درهم)

الحس ب) مع  املق صة  طر ق  عن 

الج ري

قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

تمديد الهدف االجتم عي للشركة كم )

يلي:-إدارة وتقييم األصول العق ر ة؛-

املس حة؛- اإليج ر؛-تخطيط  إدارة 

إدارة األصول؛-إدارة املرافق؛

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تعيي4 السيدة هند الهداجي كمسيرة)

للشركة

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

هو:.......-إدارة) الشركة  من  الغرض 

العق ر ة؛-إدارة) األصول  وتقييم 

املس حة؛-إدارة) اإليج ر؛-تخطيط 

األصول؛-إدارة املرافق؛ب قي املق ل لم)

يتغير

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

يتم تعيي4 األشخ ص الت لية) م يلي:)

رسم ؤهم مدير ن مش ركي4 للشركة)

(، العزوزي) زمني:-علي  حد  دو4 

الشر ك الوحيد-)هند الهداجي

بند رقم)8:)الذي ينص على م يلي:)

مس همة) العزوزي  علي  السيد  قدم 

وثالثي4) رربعة  بلغت  للشركة  نقدية 

مليو4))34.000.000))درهم.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)758898.

1268I

Etude(El(houtaia(Zakaria

 SOCIETE IMMOBILIERE

BAB HAMZA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE BAB

HAMZA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كم 9 

تجزئة الش تول لس سفة 3 الحي 

الصن عي - 20190 الدار الشيض ء 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.212789

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2018 نونبر) (07 في) املؤرخ 

املص دقة على):

نيت) ( عثم 4) )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (174 بحم د4)

السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000 رص7)

 07 نيت بحم د4 بت ر خ) ( عص م) )ة))

نونبر)2018.

نيت) ( حمزة) )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (274 بحم د4)

السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000 رص7)

 07 نيت بحم د4 بت ر خ) ( عص م) )ة))

نونبر)2018.

نيت) ( مر م) )ة)) السيد) تفو ت 

من) اجتم عية  حصة  (90 بحم د4)

السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000 رص7)

 07 نيت بحم د4 بت ر خ) ( عص م) )ة))

نونبر)2018.

)ة))ف طمة الزهراء)) تفو ت السيد)

نيت بحم د4)90)حصة اجتم عية من)

رص7)1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))

عص م))نيت بحم د4 بت ر خ)07)نونبر)

.2018

)ة))فوز ة منصف) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (100

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

عص م))نيت بحم د4 بت ر خ)07)نونبر)

.2018

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 04 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

 /  3797 رقم) تحت  (2019 فبراير)

.691351

1269I

Etude(El(houtaia(Zakaria

 SOCIETE IMMOBILIERE

BAB HAMZA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE BAB

HAMZA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا4 مقره  االجتم عي كم 9 

تجزئة الش تول لس سفة 3 الحي 

الصن عي - 20190 الدار الشيض ء .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.212789

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تحو 7) (2018 نونبر) (23 املؤرخ في)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

»بركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشر ك الوحيد«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

 /  13252 رقم) تحت  (2019 ربر 7)

..691351

1270I

ال يم 

فينيا ماروك
إعال4 متعدد القرارات

ال يم 
35  ب  ر ع  ع  ال ل  بن عشد هللا  

بق 5  املدينة الجديدة ، 50000، 
مكن س املغرب

فيني  م روك »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: البركة 
املنزه مج ط مكن س - 50000 

مكن س املغرب.
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.25115

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)01)دجنبر)2020

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
السيد) ملكية  في  حصة  تفو ت370)
اطريش ) (- لف ئدة) عمرو  اطريش  
 74 ملي ء) اطريش   (- حصة) (74 ج بر)
حصة)-)اطريش  اسم عي7)74)حصة)
اطريش ) (- 74)حصة) اطريش  ايوب) (-

عشد هللا)74)حصة.
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
من) عمرو  اطريش   السيد  استق لة 
منصب مسير و السيد الط هري عشد)

الحكيم من مسير مش رك
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
مسير) ج بر  اطريش   السيد  تعيي4 
التزام) و  م روك  فيني   لشركة  وحيد 
لس دة) املنفص7  ب لتوقيع  الشركة 

اطريش  ج بر و اطريش  اسم عي7
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)
الق نو4) من  و12) (6-7 الشند) تغيير 

االس �سي اللشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

تحديث النظ م االس �سي اللشركة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)816.

1271I
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ELYX CONSULTING

INFRA MAROC CAPITAL
بركة املس همة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
INFRA MAROC CAPITAL بركة 

املس همة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 37 ب رع 

عشد اللطيف بن قدور الدار الشيض ء 
- 20050 الدار الشيض ء املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.248263

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)19)فبراير)2020)تم))تحو 7))
للشركة) الح لي  االجتم عي  املقر 
بن) اللطيف  عشد  ب رع  (37« من)
الدار) (20050 (- قدور الدار الشيض ء)
ب ب) ب رع  (3« إلى) املغرب«) الشيض ء)
اسش س بورت) (»C« مشنى) (، املنصور)
دانف )،)الدار الشيض ء)-)20050)الدار)

الشيض ء))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

يوليوز)2020)تحت رقم)738318.
1272I

achaa(lahcen

GOOSE DOWN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

achaa(lahcen
 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE(KHALID
 BEN(EL(OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC
GOOSE DOWN بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 

االر�سي عم رة رقم 317 الحي 
الصن عي سيدي غ نم مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.79967

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)دجنبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 317 رقم) عم رة  االر�سي  »الط بق 

الحي الصن عي سيدي غ نم مراكش)-)

40000)مراكش املغرب«)إلى)»الشقة)
الحي) (317 الط بق االول رقم) (1 رقم)

(- مراكش) غ نم  سيدي  الصن عي 

40000)مراكش))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121074.

1273I

PARTAGE CONSULTING

BYBLOS PROPERTIES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

PARTAGE CONSULTING

ب رع لشن 4 إق مة ي منة 1 الط بق 

 Tanger ،90000 ، 76 الس دس رقم

املغرب

BYBLOS PROPERTIES  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Rue وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 Liban(résidence(Yamna1, 6ème

 étage(N°76 TANGER 90000

طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. BYBLOS PROPERTIES

جميع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
عملي ت التطو ر العق ري التي تدخ7)
في إط ر النصوص والقواني4 املعمول)

به  في هذا الشأ4
(، العق رات) جميع  وبيع  براء)
والقي م) (، بن ؤه ) املزمع  رو  املشنية 
بأي تطو ر رو تقسيم رو رعم ل بن ء)
رو) املنهي  رو  السكني  لالستخدام 
رو تأجيره  رو) (، التج ري رو الصن عي)

إع دة بيعه  كلًي  رو جزئًي 
جميع) وتطو ر  وتشغي7  إدارة 
بأي) األرا�سي  جميع  رو  اإلنش ءات 

رعم ل رو إنش ءات
عن) ني بة  الشن ء) رنشطة  جميع 
اإلدارات الع مة رو الشرك ت الخ صة)
رو األفراد كمق ول رئي�سي رو كمق ول)

ث نوي
الهندسية) األعم ل  جميع 
وااللتزام) املوقع  ومراقشة  والشرك ت 

بجميع عقود الصي نة
في) الوس طة  رعم ل  جميع 
التي) العق ر ة  رو  العق ر ة  املع مالت 

قد يعهد به  إليه  جميع املالك
ربك له ) بجميع  الدولية  التج رة 
التمثي7) (، التصدير) (، االستيراد) (،
العشور) (، السمسرة) (، اإلرس لية) (،
سواء) (، الترو ج) (، الشيع) (، الشراء) (،
(، لحس به  الخ ص رو لحس ب الغير)
لجميع املواد واملنتج ت واملواد الخ م)

واملصنعة رو بشه املصنعة
م لية) مع ملة  ري  رعم  وبصورة 
رو) منقولة  رو  تج ر ة  رو  رو صن عية 
تج ر ة وبشك7) رو  تج ر ة  رو  عق ر ة 
بشك7) املتعلقة  تلك  تحديًدا  ركثر 
مش بر رو غير مش بر ب ألبي ء)املذكورة)
رعاله رو التي من بأنه  ر4 تسه7 رو)

تعزز رو تطور رنشطة الشركة.
 Rue (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 Liban résidence Yamna1, 6ème
 étage( N°76( TANGER( 90000

طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 M. ABDULNASSIR((السيد

 IBRAHIM A ALKHAMIS :  45

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

  M. Fadi KADDOURA :((السيد

45)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 M.( Abdelhay((السيد

NOUINOU :  100)حصة بقيمة)10 

درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 M. ABDULNASSIR السيد)

IBRAHIM A ALKHAMIS)عنوانه)ا)))

(، الخ لدية) ربراج  (، (1213 بقة)

ربو ظبي اإلم رات) (99247 ( الخ لدية)

العربية املتحدة).

 M. Fadi KADDOURA((السيد

ربوظبي) خليفة  مدينة  عنوانه)ا))

ص.ب)114 99247)ربو ظبي اإلم رات)

العربية املتحدة).

 M.( Abdelhay((السيد

 NZAHA عنوانه)ا)) (NOUINOU

 RUE(BEN(KETRAN(N°4( ( 90000

طنجة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 M. ABDULNASSIR السيد)

IBRAHIM A ALKHAMIS)عنوانه)ا)))

(، الخ لدية) ربراج  (، (1213 بقة)

اإلم رات) ظبي  ربو  (99247 الخ لدية)

العربية املتحدة)

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)03212275663.

1274I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

 STE JAMAL EDDINE

TRAGET SARL A.U
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U
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15 زنقة جم ل الدين األفغ ني 

الط بق الرابع بقة رقم 1 وجدة. ، 

60000، وجدة املغرب

 STE JAMAL EDDINE TRAGET

SARL A.U بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي 4 حي امي4 

برادة وجدة - 60000 وجدة املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.34843

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (10 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

ت جر املواد

ت جر املعدات ب لتقسيط.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (02 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)745.

1276I

achaa(lahcen

 SOCIETE DE TRANSPORT

 ET DISTRIBUTION ULTRA

SERVICE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

achaa(lahcen

 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE(KHALID

 BEN(EL(OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT ET

 DISTRIBUTION ULTRA SERVICE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي رقم 1175 

بقة 01 الط بق األول الط بق األول 

سوكوم  رسكجور - 40000 مراكش 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

108125

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تغيير) (2020 21)دجنبر) املؤرخ في)

 SOCIETE DE« تسمية الشركة من)

 TRANSPORT ET DISTRIBUTION

 AMANZAR«(إلى(»ULTRA SERVICE

.(»TRAVAUX

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121610.

1278I

)مودني برو و ملتي سيرفيس

املودني برو  و ملتي سيرفيس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

مودني برو و ملتي سيرفيس

حي النصر ب رع اسفي زنقة 10 
رقم 37 ويسال4 ، 50000، مكن س 

املغرب

املودني برو  و ملتي سيرفيس بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

النصر ب رع اسفي زنقة 10 رقم 37 

ويسال4 - 50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

81707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2020 ركتوبر) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء)بمختصر تسميته ):)املودني)

برو))و ملتي سيرفيس.

الشن ء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واالبغ ل املختلفة.

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي النصر)

ب رع اسفي زنقة)10)رقم)37)ويسال4)

- 50000)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: احمد) املودني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) احمد  املودني  السيد 

 24000 )امتداد) (1 95)تجزئة السالم)

الجديدة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  املودني  السيد 

 24000 )امتداد) (1 95)تجزئة السالم)

الجديدة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

التج ر ة بمكن س))بت ر خ)-)تحت رقم)

.-

1280I

HORICOM

ZIARI ELEC

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تفو ت حصص

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ZIARI ELEC بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

الوحدة 3 ب رع 15 رقم 14 سيدي 

بوزكري - 50000 مكن س املغرب .

تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.35707

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 م رس) (05 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))بنعي�سى زرق 4) تفو ت السيد)

 100 حصة اجتم عية من رص7) (50

حصة لف ئدة))السيد))ة))عشد العز ز)
ربدي بت ر خ)02)م رس)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1436.

1281I

KEN.BOUI SERVICES

RAFIQI CASH
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

KEN.BOUI SERVICES

الشقة 8 الط بق 4 عم رة النجوم 

ب رع الشك ي لهشي7 ، 63300، برك 4 

املغرب

RAFIQI CASH بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 110 

ب رع الحسن الث ني حي املن ر - 

63300 برك 4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

7679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RAFIQI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.CASH
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وس طة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

نقدية.

رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

110)ب رع الحسن الث ني حي املن ر)-)

63300)برك 4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: زكية) رفيقي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) زكية  رفيقي  السيدة 

السع دة)) حي  (42 ب رع املحيط رقم)

63300)برك 4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زكية  رفيقي  السيدة 

السع دة)) حي  (42 ب رع املحيط رقم)

63300)برك 4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( ببرك 4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)157/2021.

1282I

SOULI TRADING

SOULI TRADING

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

SOULI TRADING

131 ب رع انف  اق مة از ر ط بق 11 

املكتب رقم 11ب ، 20370، الدار 

الشيض ء املغرب

SOULI TRADING  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 131 ب رع 

انف  اق مة از ر ط بق 11 املكتب رقم 

11ب - 20370 الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SOULI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

. TRADING
تقديم) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الخدمة.
وكي7 املصنع.

)استش رات األعم ل.
)دراسة السوق

)االستيراد والتصدير والتج رة.
)تج رة منتج ت الصلب

والدعم) والتدر ب  االستش رات  (
الفني.

عنوا4 املقر االجتم عي):)131)ب رع)
11)املكتب رقم) انف  اق مة از ر ط بق)
11ب)-)20370)الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد اسم عي7 صف ر)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد اسم عي7 صف ر عنوانه)ا))
علي) زنقة  س نفوني  اق مة  (30
 20250  7 بقة) (4 ط) الرزاق  عشد 

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسم عي7 صف ر عنوانه)ا))
علي) زنقة  س نفوني  اق مة  (30
 20250  7 بقة) (4 ط) الرزاق  عشد 

الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)770596.

1283I

achaa(lahcen

 SOCIETE MAROCAINE DE

 TRAVAUX ROUTIERS ET

OUVRAGE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

achaa(lahcen

 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE(KHALID

 BEN(EL(OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

 TRAVAUX ROUTIERS ET

OUVRAGE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي اق مة 

الفض7 العم رة L 28 رقم 201 

الط بق الث ني ، مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.106791

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)12)فبراير)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»اق مة الفض7 العم رة)L 28)رقم)201 

 40000 (- مراكش) (، الث ني) الط بق 

مسمر ر) »ب ب  إلى) املغرب«) مراكش 

(، العزوز ة) (24 رقم) بقة  د  عم رة 

مراكش)-)40000)مراكش))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (12 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121615.

1284I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

TRAVALIN شركة
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تعيي4 مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

بركة TRAVALIN  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 128 ب رع 

محمد الخ مس بربيد - 26100 

بربيد  املغرب .

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10113

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيي4) (2021 فبراير) (22 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

السرتي))عشد االله))كمسير وحيد

تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (15 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)333.

1285I

HORICOM

ZIARI ELEC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ZIARI ELEC بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

و عنوا4 مقره  االجتم عي حي 

الوحدة 3 ب رع 15 رقم 14 سيدي 

بوزكري - 50000 مكن س .
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تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.35707

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)05)م رس)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 

ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1436.

1286I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 L&S GOLDEN

DISTRIBUTION SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

 L&S(GOLDEN(DISTRIBUTION

SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 20 

ب رع االمير موالي عشد هللا الط بق 4 

مكتب 7 املدينة الجديدة مكن س - 

50000 مكن س املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 L&S (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GOLDEN DISTRIBUTION SARL

تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املواد الغدائية ب لجملة

االستيراد و التصدير

املن قصة

 20 رقم) (: عنوا4 املقر االجتم عي)

الط بق) االمير موالي عشد هللا  ب رع 

املدينة الجديدة مكن س) (7 مكتب) (4

- 50000)مكن س املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: اسم عي7) الرامي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لحسن رقيق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد الرامي اسم عي7 عنوانه)ا))

 02 05)مركب الراحة) عم رة او بقة)

 50000 مكن س) السعديي4  ب رع 

مكن س املغرب.

السيد لحسن رقيق عنوانه)ا))23 

الرحم 4) ب ب الخميس سيدي عشد 

تزنيت)85000)تزنيت املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرامي اسم عي7 عنوانه)ا))

 02 05)مركب الراحة) عم رة او بقة)

 50000 مكن س) السعديي4  ب رع 

مكن س املغرب

السيد لحسن رقيق عنوانه)ا))23 

الرحم 4) ب ب الخميس سيدي عشد 

تزنيت)85000)تزنيت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (08 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1223.

1288I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

TRAVALIN شركة
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

بركة TRAVALIN بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 128 ب رع 

محمد الخ مس بربيد  - 26100 

بربيد املغرب .

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.10113

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (22 في) املؤرخ 

املص دقة على):

)ة))بوبعيب ع بد) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.000

1.000)حصة لف ئدة))السيد))ة))عشد)

االله السرتي بت ر خ)22)فبراير)2021.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (15 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)333.

1289I

HORICOM

ZIARI ELEC
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
توسيع نش ط الشركة)

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ZIARI ELEC بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي حي 

الوحدة 3 ب رع 15 رقم 14 سيدي 

بوزكري - 50000 مكن س املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.35707
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 م رس) (05 في) املؤرخ 
نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):
اإلنع ش العق ري.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (18 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1436.
1290I

CFCIM

Immo100fin إيموصون فان
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CFCIM
15 ب رع مرس السلط 4 ، 20130، 

الدار الشيض ء املغرب
Immo100fin إيموصو4 ف 4 بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

سمية إق مة بهرزاد 3 ط بق 5 رقم 
22 پ مليي - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

493811
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

Immo100fin)إيموصو4 ف 4.
بركة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
بيع) في  متخصصة  عق ر ة  خدم ت 
الشقق)،)من زل األرا�سي)،)اإليج رات)
التج ر ة)،)الترو ج العق ري)،)اإليج ر)
االستقش ل) خدم ت  (، اإلدارة) (،
،)االستش رات) (Scpi إدارة) (، واإلرب د)
(، لألفراد) الخدم ت  (، االستثم ر ة)
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إيج ر) (، واإلق مة) الحجوزات  إدارة 

موسمي)،)إيج ر هيشة لكش ر املدير ن)،)

التنظيف) (، التنظيف) (، خدمة األمن)

الج ف.

زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

5)رقم) 3)ط بق) سمية إق مة بهرزاد)

الشيض ء) الدار  (20000 (- پ مليي) (22

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)ع م سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

تيدي 4) (، بيخ) ني نغ  السيد 

الجمهور ة)) فيال  (02 عنوانه)ا))

92120))مونتروج))فرنس .

السيد ندي  محمد پندا عنوانه)ا))

س كري كور)8493)داك ر السنغ ل.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

تيدي 4) (، بيخ) ني نغ  السيد 

الجمهور ة)) فيال  (02 عنوانه)ا))

92120))مونتروج فرنس 

(- بت ر خ) ( تم اإليداع الق نوني ب-)

تحت رقم)-.

1291I

FIDECOM SARL

RAYAN INN

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDECOM SARL

46 ب رع ب ستور حي الليمو4 الرب ط 

، 10060، الرب ط املغرب

RAYAN INN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 15، 

ب رع األبط ل، بقة رقم 4، ركدال - 

10090 الرب ط املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

150499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.RAYAN INN

غرض الشركة بإيج ز):)•)

إنش ء)و ترو ج و تسو ق و براء)و بيع)

بيوت) و  الفن دق  و استغالل  و كراء)

الضي فة و بقق الفن دق و الر  ض و)

بطر قة) النزل بجميع الوس ئ7 سواء)

مش برة رو غير مش برة،

اإلق مة السي حية و غيره ) (•

األج7،) قصيرة  اإلق مة  رم كن  من 

وجميع) املفروبة  املس كن  إيج ر  و 

الخدم ت بشه الفندقية و الخدم ت)

املس عدة،

جميع) تسو ق  و  استيراد  (•

اآلالت و املواد و املعدات و اإلمدادات)

الالزمة لتحقيق غ ية الشركة،

وبيع) براء) و  خلق  (•

واستغالل جميع اإلج زات و البراءات)

والعالم ت) النم ذج  و  االختراع ت  و 

التج ر ة فيم  يتعلق بهذه األنشطة)،

وسيلة) بأية  املس همة  (•

بشك7 مش بر رو غير مش بر في جميع)

صلة) ذات  تكو4  قد  التي  العملي ت 

و ذلك ب ملس همة في) بغ ية الشركة،)

ري برك ت رخرى)،

العملي ت) بجميع  القي م  (•

في) مش بر،) غير  رو  مش بر  بشك7 

املغرب رو في الخ رج)،)والتي له  عالقة)

بغ ية الشركة،

جميع) ع مة،) وبصفة  (•
الصن عية) و  التج ر ة  العملي ت 
وامل لية واملدنية واملنقولة والعق ر ة،)
غير) رو  مش برة  بصفة  املرتشطة 
رو) رعاله  املذكورة  ب لغ ي ت  مش برة 
التي من بأنه ) و  له   مواز ة  بغ ي ت 

تنمية و ازده ر الشركة.
(،15 :)رقم) عنوا4 املقر االجتم عي)
ب رع األبط ل،)بقة رقم)4،)ركدال)-)

10090)الرب ط املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 999 ( (: بوعزاوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
1)حصة) ( (: السيدة مر م ودغيري)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد محمد بوعزاوي عنوانه)ا))
فيال)6،)زنقة نورس الزهور1 30100 

ف س املغرب.
عنوانه)ا)) ودغيري  مر م  السيدة 
فيال)6،)زنقة نورس الزهور1 30100 

ف س املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوعزاوي عنوانه)ا))
فيال)6،)زنقة نورس الزهور1 30100 

ف س املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (18 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111876.
1292I

derkaoui(ahmed

Société SWIF-MAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

derkaoui(ahmed
 hay(essalam(bloc(G(khenifra
 N 249 hay(essalam(bloc(G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc

Société SWIF-MAR  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بوزك ر02 

دوار ايت سيدي امحمد ايت عمو 

عي�سى جم عة  اكلم م از زا خنيفرة - 

54000 خنيفرة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2933

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)10)ركتوبر)2020)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

دوار ايت سيدي امحمد) »بوزك ر02)

ايت عمو عي�سى جم عة))اكلم م از زا)

خنيفرة)-)54000)خنيفرة املغرب«)إلى)

»)دوار ملعراض))ايت عمو عي�سى ايت)

ايوب))جم عة))اكلم م از زا خنيفرة)-)

54000)خنيفرة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)122.

1293I

derkaoui(ahmed

société SWIF-MAR
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

derkaoui(ahmed

 hay(essalam(bloc(G(khenifra

 N 249 hay(essalam(bloc(G

 khenifra، 54000، khenifra

Maroc

société SWIF-MAR  بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

ملعراض  ايت عمو عي�سى ايت ايوب  

جم عة  اكلم م از زا خنيفرة دوار 

ملعراض  ايت عمو عي�سى ايت ايوب  

جم عة  اكلم م از زا خنيفرة 54000 

خنيفرة املغرب.
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تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.2933
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2020 ركتوبر) (10 في) املؤرخ 

املص دقة على):
تفو ت السيد))ة))جم ل))املوس وي)
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.600
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.600

ربيد رز ق بت ر خ)10)ركتوبر)2020.
اكن و) احمد  )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.600
)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.600

ربيد رز ق بت ر خ)10)ركتوبر)2020.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخنيفرة))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)122.
1294I

CHFK ENTREPRISE

CHFK ENTREPRISE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CHFK ENTREPRISE
4 زنقة18 الط بق الث ني رقم 2 رم7 
سيدي برنو�سي ، 20620، الدار 

الشيض ء املغرب
CHFK ENTREPRISE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 4 زنقة 

18 الط بق الث ني رقم 2 رم7 سيدي 
برنو�سي - 20620 الدارالشيض ء 

املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495429
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CHFK (: اإلقتض ء)بمختصر تسميته )

. ENTREPRISE

نق7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشض ئع واألعم ل املتنوعة

نق7 الخرس نة.
زنقة) (4 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

2)رم7 سيدي) 18)الط بق الث ني رقم)

الدارالشيض ء) (20620 (- برنو�سي)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 200 ( (: بفوق) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (200 ( (: السيد بدر بفوق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: ( السيدة خديجة عروش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

(: ( بفوق) املهدي  محمد  السيد 

200)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد صالح الدين بفوق):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بفوق  ادريس  السيد 
اعو ن ت الحج ج)) رقم767) بلوك ا4)

30100)ف س))املغرب.

 1 عنوانه)ا)) بفوق  بدر  السيد 

س حة الي سير ط بق)9)بقة)58)اق مة)

الشير ليكسيري))20250)الدارالشيض ء)

املغرب.

السيدة خديجة عروش))عنوانه)ا))
حي السدري مجموعة)1)ونقة)71)رقم)

31 20650)الدارالشيض ء)املغرب.
بفوق)) املهدي  محمد  السيد 

مجموعة) السدري  حي  عنوانه)ا))
 20650  31 رقم) (71 ونقة) (1

الدارالشيض ء)املغرب.
بفوق) الدين  صالح  السيد 
 3 01)ط بق) 28)بقة) عنوانه)ا))زنقة)

الدارالشيض ء) (20250 ( درب بنجدية)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بفوق) الدين  صالح  السيد 
 3 01)ط بق) 28)بقة) عنوانه)ا))زنقة)
الدارالشيض ء) (20250 ( درب بنجدية)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)771061.

1295I

 POLE MAROCAIN POUR CREATION

D’ENTREPRISE

RZ FER
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

 POLE MAROCAIN POUR
CREATION D›ENTREPRISE

 RESIDENCE(SAFAE 51
 BOULEVARD RAHAL EL

 MESKINI 3éme(ETAGE(N°13
 CASABLANCA ، 20120،

casabalanca MAROC
RZ FER بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد
 BD وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 RAHAL(MESKINI 51 RES(AL
 SAFA 3EME(ETAGE(N°13 CASA

pmcecentredaffaires@gmail.
 com 20120 CASABLANCA

MAROC
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
492261

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RZ (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FER

(: بإيج ز) الشركة  غرض 
 NEGOCIANT ENTREPRENEUR
 DE MARCHANDISES PAR
 AUTOMOBILES DONT LE
 TOURNAGE AGREE EST EGAL
 OU SUPERIEUR A 15 TONNES

.TRANSPORT URBAIN
 BD (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
 RAHAL MESKINI 51 RES AL
 SAFA( 3EME( ETAGE( N°13( CASA
pmcecentredaffaires@gmail.

 com 20120 CASABLANCA
.MAROC

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة))سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: السيد بوبعيب الروز)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: الروز) بوبعيب  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) الروز  بوبعيب  السيد 
دوار الرح منة لهراو ي4))20120)الدار)

الشيض ء))املغرب).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الروز  بوبعيب  السيد 
دوار الرح منة لهراو ي4))20120)الدار)

الشيض ء))املغرب)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 26 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

فبراير)2021)تحت رقم)-.

1296I

SAGASUD

SILIKA TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

SAGASUD
ب رع االمير موالي عشد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، 4العيو

LAAYOUNE املغرب
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SILIKA TRANS بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 

الخميس ت ب رع طوكي س رقم 479 

يوجدور - 71000 بوجدور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SILIKA(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.TRANS

م ) ك7  (: بإيج ز) الشركة  غرض 

يتعلق بنق7 الشض ئع و النق7 لحس ب)

و) الخ ص استيراد  الحس ب  الغير و 
تصدير تج رة ع مة ك7 نش ط تج ري)

مالحي فالحي صن عي خدم تي.
زنقة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

الخميس ت ب رع طوكي س رقم)479 

يوجدور)-)71000)بوجدور املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد سعيد الواحيدي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

(: الواحيدي) سعيد  السيد 

100.000)بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد سعيد الواحيدي عنوانه)ا))

208)حي الداخلة) عم رة النجد بقة)

رك دير)80000)اك دير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الواحيدي عنوانه)ا))

208)حي الداخلة) عم رة النجد بقة)

رك دير)80000)اك دير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

12)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)782/2021.

1297I

Etude(Notariale(Souhail(MORSLI

ALMIMI
إعال4 متعدد القرارات

 Etude(Notariale(Souhail

MORSLI

 Avenue(Hassan(II, Résidence

 Fajwa, n°B17 Marrakech،

40000، Marrakech(Maroc

ALMIMI »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: حي عرصة 

املع ش املدينة رقم 50 - - مراكش 

املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.13645

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)12)م رس)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

م يلي:)املوافقة على بيع رسهم السيد)

 Michel,( François,( Georges

 Julie Marion اآلنسة) (،GILLET

 Philippe والسيد) (CALBETE

بركة) لف ئدة  (DUBOY-CALBETE

MOUNTAIN VOYAGE)بركة ذات)

مسؤولية محدودة

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 Michel,(م يلي:)إقرار استق لة السيد

من) (François, Georges GILLET

منصب مسير الشركة وتعيي4 السيد)

 SALOUAN AFANDI BERRADA

كمسير جديد ملدة غير محدودة

قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير بك7 الشركة من بركة ذات)

ذات) بركة  الى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة ذات بر ك وحيد.

قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تعدي7 مقتضي ت الق نو4 األس �سي.

قرار رقم)5:)الذي ينص على م يلي:)

إقرار الق نو4 األس �سي املعدل

وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

 MOUNTAIN الوحيد) الشر ك 

في) مس همة  قدم  (VOYAGE SARL

الشركة قدره )3.100.000,00)درهم

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

في) محدد  الشركة  ررسم ل  م يلي:)

موزعة) درهم  (3.100.000,00 مشلغ)

31.000)حصة مملوكة ب لك م7) على)

 MOUNTAIN الوحيد) للشرك 

مسؤولية) ذات  بركة  (VOYAGE

محدودة

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

 SALOUAN السيد) تعيي4  م يلي:)

AFANDI BERRADA)كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)3727.

1298I

Trefle(Conseil

BB RETAIL
إعال4 متعدد القرارات

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc

BB RETAIL »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر ك الوحيد«

وعنوا4 مقره  االجتم عي: 59 ب رع 

الزرقطوني الط بق 6 - - الدار 

الشيض ء  املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.443369
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)18)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
رسهم) جميع  بيع  على  املص دقة 
السيد) لف ئدة  بق ل  رس مة  السيد 

سعيد بو  .
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
من) بق ل  رس مة  السيد  إستق لة 

مه مه كمدير مس هم.
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
ذات) بركة  من  الشركة  تحو 7 
إلى بركة ذات) املسؤولية املحدودة 
الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد).
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تحيي4 النظ م األس �سي.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)
ذات) بركة  من  الشركة  تحو 7 
إلى بركة ذات) املسؤولية املحدودة 
الشر ك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
على) ينص  الذي  (:19 رقم) بند 
بق ل) رس مة  السيد  إستق لة  م يلي:)

من مه مه كمدير مس هم.
بند رقم)8:)الذي ينص على م يلي:)

تفو يت األسهم)
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771176.
1300I

FICAGEST

YANCOM CREATION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
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YANCOM CREATION بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي بملك 

النزهة رقم 4 مركز ايت اور ر الحوز  

- 40000 مراكش املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.100741

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبراير) (19 في) املؤرخ 

املص دقة على):

مكروم) ( كم ل) )ة)) تفو ت السيد)

رص7) من  اجتم عية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (1.000

فبراير) (19 بت ر خ) الحميزي  اسم ء)

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121790.

1302I

بركة مح سشة ص يم

ASSALA PROD SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بركة مح سشة ص يم

ب رع الدرفوفي عم رة السع دة 

الط بق الث لث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب

ASSALA PROD SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي النه ر 

زنقة رقم 24 رقم 1  مرآب - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

36669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.ASSALA PROD SARL

غرض الشركة بإيج ز):)-استغالل)

والسمعي) السينم ئي  لإلنت ج  وك لة 
الشصري)

و) املهراج ن ت  تنظيم  -مق ول 

املع رض املهنية.

-اإلستيراد والتصدير..

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي النه ر)
 60000 (- 1))مرآب) 24)رقم) زنقة رقم)

وجدة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

عيس وي:) الحفيظ  عشد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: اليغموري) ملي ء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عيس وي) الحفيظ  عشد  السيد 
 11 حي ولد الشر ف زنقة) عنوانه)ا))

رقم))23  60000)وجدة املغرب.

السيدة ملي ء)اليغموري عنوانه)ا))

حي السالم طر ق عي4 بني مطهر زنقة)
وجدة) (60000        53 رقم) (11 ب)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيس وي) الحفيظ  عشد  السيد 
 11 حي ولد الشر ف زنقة) عنوانه)ا))

رقم))23 60000)وجدة املغرب

السيدة ملي ء)اليغموري عنوانه)ا))

حي السالم طر ق عي4 بني مطهر زنقة)
وجدة) (60000      53 ( ( رقم) (11 ب)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)662.

1304I

FICAGEST

YANCOM CREATION
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

YANCOM CREATION بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

و عنوا4 مقره  االجتم عي بملك 

النزهة رقم 4 مركز ايت اور ر الحوز - 

40000 مراكش .

تحو 7 الشك7 الق نوني للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.100741

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)19)فبراير)2021)تم تحو 7)

الشك7 الق نوني للشركة من)»بركة)

ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 

ذات) »بركة  إلى) الوحيد«) الشر ك 

املسؤولية املحدودة«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (17 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)121790.

1305I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

DENTAL EXPERT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

DENTAL EXPERT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع ابن 

كثير تجزئة -7 الط بق 2 املع ر ف - 

20370 الدار الشيض ء املغرب.

رفع ررسم ل الشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.209033
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2020 دجنبر) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
من) ري  درهم«) (1.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 
مق صة) إجراء) ( (: طر ق) عن  درهم«)
مع ديو4 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)770071.
1306I

CAMCG Consulting

 SOULAMIKAN SERVICE
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو ت حصص

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،
20000، casablanca(maroc

 SOULAMIKAN SERVICE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي نواصر، 
جم عة داربوعزة،  حديقة الرحمة 

،عم رة GH 28-I19،الط بق السفلي 
الشقة 3. - 27223 الدارالشيض ء  

املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.196759

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 ين ير) (15 في) املؤرخ 

املص دقة على):
السلمي)) ( زاهية) )ة)) تفو ت السيد)
 100 حصة اجتم عية من رص7) (10
حصة لف ئدة))السيد))ة))يحيى))كندري)

رو�سي))بت ر خ)15)ين ير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771194.
1307I



عدد)5658 - 24)بعش 4)1442 )7)ربر 7)2021)الجريدة الرسمية   7546

BECOM GROUPE

BECOM GROUPE
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BECOM GROUPE
7زنقة سبتة اق مة الرامي الط بق 
2 املكتب رقم 8 ، 20360، الدار 

الشيض ء املغرب
BECOM GROUPE  بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 
سبتة اق مة رامي الط بق 2 مكتب 
رقم 8 - 20360 الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
495433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. BECOM GROUPE
غرض الشركة بإيج ز):)استش رات)
االتص الت والتسو ق وكذلك تصميم)
عملي ت) جميع  وتنفيذ  وتنظيم 

االتص ل والتسو ق)،
والتمثي7) اإلنت ج  عملي ت  جميع 
االتص ل) مج الت  في  والتسو ق 

وجميع رنشطة النشر واإلعال4)،
تنظيم الحدث والتواص7)،

والندوات) املؤتمرات  تنظيم 
واملؤتمرات وك7 م  يتعلق ب لحدث)،.

زنقة) (7 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
مكتب) (2 الط بق) رامي  اق مة  سبتة 
رقم)8 - 20360)الدارالشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد هش م مراني علوي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
علوي) مراني  هش م  السيد 

الكشير) عرصة  تجزئة  (40 عنوانه)ا))

 20330 املع ر ف) (11 ش) (4 ط)

الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
علوي) مراني  هش م  السيد 

الكشير) عرصة  تجزئة  (40 عنوانه)ا))

 20330 املع ر ف) (11 ش) (4 ط)

الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)771059.

1308I

AUDIT ET CONSEIL 2010

 MANUFACTURING LASER
CYLINDER

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

AUDIT(ET(CONSEIL 2010

 N°42, RUE(IBNOU(MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 MANUFACTURING LASER

CYLINDER بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 12 ممر 

صبري بوجمعة الط بق 1 رقم 6  - 

20000  الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

492799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 MANUFACTURING LASER

.CYLINDER
غرض الشركة بإيج ز):)براء,)بيع,)
االآلت) وتصليح  تصدير,) استيراد,)

املتعلقة بمج ل الطش عة
ممر) (12 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
 -   6 رقم) (1 صبري بوجمعة الط بق)

20000))الدار الشيض ء)املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 100 ( (: صف ء) ص دقي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 900 ( (: املتقي �سي محمد) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) صف ء) ص دقي  السيدة 
 20000   3 رقم) الس نية  تجزئة 

املحمدية املغرب.
محمد) �سي  املتقي  ( السيد)
 3 رقم) الس نية  تجزئة  عنوانه)ا))

20000)املحمدية املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صف ء) ص دقي  السيدة 
 20000   3 رقم) الس نية  تجزئة 

املحمدية املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 03 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768368.
1310I

FSN SERVICE

FSN SERVICE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FSN SERVICE
7زنقة سبتة اق مة الرامي الط بق 
2 املكتب رقم 8 ، 20360، الدار 

الشيض ء املغرب

FSN SERVICE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7 زنقة 

سبتة اق مة رامي الط بق 2 مكتب 
رقم 8 - 20360 الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

495435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FSN (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SERVICE

براء) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ومنتج ت) وملحق ته   املعدات  وبيع 

النظ فة والتنظيف

التنظيف املنهي والصن عي واملنزلي.)

واملعدات.) واألسطح  املش ني  تنظيف 

اآلف ت) ومك فحة  والتطهير  اإلب دة 

والتشخير والتداول.
والديكور) الداخلي  الديكور 

الخ رجي

والصي نة) والتركيب  التسو ق 

العمالء) مع  واملت بعة  والصي نة 

الخ صي4 واملهنيي4 بشك7 مش بر رو)

عن بعد.
زنقة) (7 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مكتب) (2 الط بق) رامي  اق مة  سبتة 
رقم)8 - 20360)الدارالشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 250 ( (: بعف 4) نجية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: لوطفي) اغزالة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سعد ي سي4):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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 250 ( (: ي سي4) منصف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) نجية بعف 4  السيدة 
عي4 الشق زنقة)147)رقم)33 20470 

الدارالشيض ء)املغرب.

السيدة اغزالة لوطفي عنوانه)ا))

عم رة ل) (39 اق مة املستقش7 م س)
 20520 سيدي معروف) (5 رقم) (347

الدارالشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا))) ي سي4  سعد  السيد 
 20420 بولو) حي  ليزير  52زنقة 

الدارالشيض ء)املغرب.

ي سي4 عنوانه)ا)) السيد منصف 
زنقة الموز 7 زاو ة زنقة ليرولت) (38

بولو)20420)الدارالشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) ي سي4  سعد  السيد 
 20420 بولو) حي  ليزير  52زنقة 

الدارالشيض ء)املغرب

عنوانه)ا)) نجية بعف 4  السيدة 
عي4 الشق زنقة)147)رقم)33 20470 

الدارالشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

(- بت ر خ) ( الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

تحت رقم)771063.

1312I

ISDM CONSULTING

BZG BTP LAAYOUNE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو4 املغرب

BZG BTP LAAYOUNE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوحدة بلوك ج رقم 196 العيو4 - 

70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BZG (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BTP LAAYOUNE

تشييد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املش ني السكنية وغير السكنية.

مدينة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- العيو4) (196 الوحدة بلوك ج رقم)

70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 334 ( (: السيد الحسن الشعمراني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد عي�سى زعور)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: ك ح) الفت ح  عشد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الشعمراني) الحسن  السيد 
العيو4) (70000 العيو4) عنوانه)ا))

املغرب.

عنوانه)ا)) زعور  عي�سى  السيد 

العيو4)70000)العيو4 املغرب.

السيد عشد الفت ح ك ح عنوانه)ا))

العيو4)70000)العيو4 املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشعمراني) الحسن  السيد 
العيو4) (70000 العيو4) عنوانه)ا))

املغرب

عنوانه)ا)) زعور  عي�سى  السيد 

العيو4)70000)العيو4 املغرب

السيد عشد الفت ح ك ح عنوانه)ا))
العيو4)70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
22)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)868/2021.

1313I

M&A(CONS

STE AGR ELEC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

M&A(CONS
حي الجديد بني انص ررالن ظور ، 

62000، الن ظور املغرب
STE AGR ELEC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 1تجزئة 

التض من سلوا4 الن ظور - 62702  
الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
21761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.AGR ELEC
رعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 
متنوعة ورعم ل بن ء))الطرق واملس ر)
 GOUT A GOUT(؛)الصرف الصحي)؛

؛)التنمية)؛)رعم ل التشجير)
تسو ق تج رة الشذور والنش ت ت) (-

)ت جر وقود).
1تجزئة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
  62702 (- التض من سلوا4 الن ظور)

الن ظور املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 500 ( (: سعم ري) رم ل  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: سكوري) عص م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيدة رم ل سعم ري عنوانه)ا))
الن ظور) (541 رقم) البست 4  تجزئة 

62000)الن ظور املغرب.

السيد عص م سكوري عنوانه)ا))

 62000  380 رقم) املسيرة  ب رع 

الن ظور املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رم ل سعم ري عنوانه)ا))
الن ظور) (541 رقم) البست 4  تجزئة 

62000)الن ظور املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)19)م رس)

2021)تحت رقم)582.

1314I

ISDM CONSULTING

STE LAAYOUNE DESIGN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو4 املغرب

STE LAAYOUNE DESIGN بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوف ق بلوك E رقم 751 العيو4 - 

70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.LAAYOUNE DESIGN

نج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الخشب وتصنيع األث ث

مدينة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

(- العيو4) (751 رقم) (E بلوك) الوف ق 

70000)العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 334 ( (: اسو د4) امش رك  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد عشد الع لي ميقش ل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد رضوا4 بوتكروت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد امش رك اسو د4 عنوانه)ا))

العيو4)70000)العيو4 املغرب.

ميقش ل) الع لي  عشد  السيد 

العيو4) (70000 العيو4) عنوانه)ا))

املغرب.

بوتكروت) رضوا4  السيد 

العيو4) (70000 العيو4) عنوانه)ا))

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امش رك اسو د4 عنوانه)ا))

العيو4)70000)العيو4 املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

24)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)903/2021.

1316I

ISDM CONSULTING

 STE WALID NERMIN
IMPORT EXPORT

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو4 املغرب

 STE WALID NERMIN IMPORT

EXPORT بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الراحة رقم 590 العيو4 - 70000 

العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

 WALID NERMIN IMPORT

.EXPORT

غرض الشركة بإيج ز):)االيستيراد)

و التصدير.

تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 70000 (- العيو4) (590 رقم) الراحة 

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بنشعيب) السيد عم د 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بنشعيب  عم د  السيد 

ريت ملول)80000)ريت ملول املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنشعيب  عم د  السيد 

ريت ملول)80000)ريت ملول املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

24)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)905/2021.

1317I

ISDM CONSULTING

MARKSET
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو4 املغرب

MARKSET بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي عم رة 

الحيرش رقم 351 ب رع محمد 

الس دس الشقة 05 العيو4 - 

70000 العيو4 املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

35783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.MARKSET

تج رة) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

التجزئة خ رج املتجر رو األكش ك رو)

األسواق.

عم رة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

محمد) ب رع  (351 رقم) الحيرش 

الس دس الشقة)05)العيو4)-)70000 

العيو4 املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد ابراهيم ايت اوبلح):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد احمد ايت املهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

اوبلح) ايت  ابراهيم  السيد 

عنوانه)ا))الدار الشيض ء)20620)الدار)

الشيض ء)املغرب.

املهدي) ايت  احمد  السيد 

رك دير) (80100 رك دير) عنوانه)ا))

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اوبلح) ايت  ابراهيم  السيد 

عنوانه)ا))الدار الشيض ء)20620)الدار)

الشيض ء)املغرب

املهدي) ايت  احمد  السيد 

رك دير) (80100 رك دير) عنوانه)ا))

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

22)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)869/2021.

1318I

ISDM CONSULTING

 STE SAHARA MACHINE A
COUDRE

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو4 املغرب
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 STE SAHARA MACHINE A
COUDRE بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مدينة 
الوحدة بلوك C رقم 94 العيو4 - 

70000 العيو4 املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
35823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
.SAHARA MACHINE A COUDRE
استيراد)) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املعدات و قطع الغي ر.
مدينة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
(- العيو4) (94 رقم) (C بلوك) الوحدة 

70000)العيو4 املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 1.000 ( (: السيد هش م الخليفي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
السيد هش م الخليفي عنوانه)ا))
20620)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هش م الخليفي عنوانه)ا))
20620)الدار الشيض ء) الدار الشيض ء)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
24)م رس) بت ر خ) ( االبتدائية ب لعيو4)

2021)تحت رقم)904/2021.
1320I.

FIDUCIAIREJAD

SH CREATIVE sarl au
إعال4 متعدد القرارات

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE(APPT(N°5 AVENUE
 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH،

MAROC 40000، مراكش
SH CREATIVE sarl au »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر ك 

الوحيد«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: متجر رقم 
 A - 40000 1- 3 رقم 544 املسيرة

مراكش املغرب .
»إعال4 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السج7 التج ري: 
.93989

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)
املؤرخ في)17)فبراير)2021

تم اتخ ذ القرارات الت لية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

تفو ت الحصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)

استق لة املسير املش رك)
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تغيير الشك7 الق نوني للشركة
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على م يلي:)

السيد حمزة اعشي7 م لك الحصص
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)
ملك) الشركة  ررسم ل  (100.000

للسيد حمزة اعشي7
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)
حمزة) للسيد  ملك  حصة  (1000

اعشي7)
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
اعشي7) حمزة  السيد  تعيي4  م يلي:)
الوطنية)) التعر ف  لشط قة  الح م7 
EE470935)مسيرا للشركة ملدة) رقم)

غير محددة
بند رقم)16:)الذي ينص على م يلي:))
السيد حمزة اعشي7 الح م7 لشط قة)
 EE470935 رقم) الوطنية  التعر ف 
العقود) جميع  توقيع  له  املخول  هو 

الخ صة ب لشركة

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122189.

1321I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

صــول إنـــوف
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
صــول إنـــوف   بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 7 زنقـــة 
حـســن كـــور ـــت عيــــن السشــــع  -- 

20620 الشيضــ ء  املــغــــرب  .
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.174.207

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم تعيي4) (2020 فبراير) (28 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))مــرانـــي)
كمسير) ( الــرحمـــــ 4) عــيــد  ( الـعــــلـــــوي)

وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771.632.

1322I

NEOEXPERT CONSULTING

أطلس أنليتيكس
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

رطلس رنليتيكس بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي  زنقة مالي 

عشد هللا و زنقة النخلة رقم 1 ط 4  - 

20000 الدار الشيظ ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494499

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (14

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

رطلس) (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

رنليتيكس.

غرض الشركة بإيج ز):)مهندس في)

اإلعالمي ة.
زنقة) ( (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

مالي عشد هللا و زنقة النخلة رقم)1)ط)

4  - 20000)الدار الشيظ ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

 100 ( (: السيد مغيزو محمد رمي4)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

رمي4) محمد  مغيزو  السيد 
عنوانه)ا))زنقة جالل الدين السيوتي)
الدار الشيظ ء) (20000  6 ط) (24 رقم)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رحمد  مغيزو  السيد 
 24 زنقة جالل الدين السيوتي رقم)

ط)6 20000)الدار الشيظ ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)769980.

1323I
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THE1PRO

Ste THE1PRO SARLAU 
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

THE1PRO
 N 20 lot(al(mansour(Meknes،

50000، Meknes(Maroc
 Ste THE1PRO SARLAU   بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

 N 20 lot وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 elmansour(extention(meknes -

50000 Meknes(Maroc
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
52745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Ste ( (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.  THE1PRO SARLAU
(: بإيج ز) الشركة  غرض 
 Programmation conseil et autres

.activité informatiques
 N 20 lot(:(عنوا4 املقر االجتم عي
 elmansour( extention( meknes( -

.50000 Meknes Maroc
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:
 Tijani zineb :  500 السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
عنوانه)ا)) (Tijani zineb السيدة)
 Imm 46 appt 8 bouskoura

.nouaceur 27182 Casa Maroc

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) (Tijani zineb السيدة)
 Imm 46 appt 8 bouskoura

nouaceur 27182 Casa Maroc
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)
PM-210323- رقم) تحت  (2021

.MK-7351

1324I

FIDUCIAIRE FEM

 LEADEURS DE BATIMENT
            D›EXPERTISES ET D’ESSAIS

**LB2E
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE FEM
 N 28 RUE(ABOU(SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،
CASABLANCA MAROC

 LEADEURS DE BATIMENT
            D›EXPERTISES ET D’ESSAIS

LB2E**                       بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 GROUPE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي
 ,17-ATTAKKADDOUM GH2

 2ème(ETAGE(SIDI  BERNOUSSI
CASABLANCA - 20600 الدار 

الشيض ء املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

493793
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)
 LEADEURS DE BATIMENT
            D’EXPERTISES ET D’ESSAIS

**LB2E

مكتب) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

ــ) الخبرات) و  التج رب  الدراس ت،)

ابغ ل الشن ء.

 GROUPE(:(عنوا4 املقر االجتم عي

 ATTAKKADDOUM GH2-17,

 2ème ETAGE SIDI  BERNOUSSI

الدار) (CASABLANCA - 20600

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

الحسن:) علوي  ص لحي  السيد 

400)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد رحيمي كم ل):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

محمد) علوي  م موني  السيد 

100)درهم) 200)حصة بقيمة) (: امي4)

للحصة.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

الحسن) علوي  ص لحي  السيد 
 6 رقم) ت فياللت  زنقة  عنوانه)ا))

الربيدية) (52000 الربيدية) البيط  

املغرب.

عنوانه)ا)) كم ل  رحيمي  السيد 

لي جونكي7) (2 مجمع ي سمي4 عم رة)

الشقة)3)املحمدية)28000)املحمدية)

املغرب.

محمد) علوي  م موني  السيد 
رقم) املوحدين  زنقة  عنوانه)ا)) امي4 

 52000 الربيدية) االحمر  الواد  (16

الربيدية املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كم ل  رحيمي  السيد 

لي جونكي7) (2 مجمع ي سمي4 عم رة)

الشقة)3)املحمدية)28000)املحمدية)

املغرب

محمد) علوي  م موني  السيد 
رقم) املوحدين  زنقة  عنوانه)ا)) امي4 

 52000 الربيدية) االحمر  الواد  (16

الربيدية املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)9088.

1325I

ALLIANCE COMPTABLE

CHECK IMMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ALLIANCE COMPTABLE

 GEORGES SAND VAL FLEURI

 ETG 1 APPT 2 VAL(FLEURI ،

20390، CASABLANCA(MAROC

CHECK IMMO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 3 ب رع 

جورج س ند الط بق 1 رقم 2 الدار 

الشيض ء - - 20390   الدار الشيض ء 

املغرب 

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494835

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CHECK IMMO

غرض الشركة بإيج ز):)بيع وبراء)

العق رات ثم الوس طة العق ر ة.

ب رع) (3 (: عنوا4 املقر االجتم عي)
الدار) (2 رقم) (1 جورج س ند الط بق)

الدار الشيض ء) ( ( (20390 (- (- الشيض ء)

املغرب).

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: محمد) السيد حضري 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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 1000 (: محمد) حضري  السيد  (

بقيمة)100.000)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا))))) محمد  السيد حضري 

الزم مرة) (12 الرقم) السكري  الحي 

              2 4 3 5 3 سيدي بنور))

الجديدة املغرب.

السيد حضري نبي7 عنوانه)ا))21 

 40060 تجزئة املهدي طر ق مراكش)

مراكش املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) محمد  السيد حضري 

الزم مرة) (12 الرقم) السكري  الحي 

 2 4 3 5 3 سيدي بنور))

الجديدة املغرب

السيد حضري نبي7 عنوانه)ا))21 

 40060 تجزئة املهدي طر ق مراكش)

مراكش املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)10309.

1326I

mohammedia(accounting

MONDE VOLAILLE

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

ح7 بركة

mohammedia(accounting

 HASSANIA EXT BD MOKHTAR

 SOUSSI(N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MONDE VOLAILLE بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد)في طور التصفية)

 DOUAR وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

 GHOUAOUT A MOULINE EL

 OUEDBENSLIMANE - 43150

.BENSLIMANE MAROC

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.3931
الشر ك) قرار  بمقت�سى 
 2021 ين ير) (07 في) املؤرخ  الوحيد 
مسؤولية)) ذات  بركة  ح7  تقرر 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 
مشلغ) ( (MONDE VOLAILLE
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
 DOUAR اإلجتم عي) مقره  
 GHOUAOUT A MOULINE EL
 OUEDBENSLIMANE - 43150
نتيجة) (BENSLIMANE MAROC
 DECISION DE L ASSOCIE (: ل)

.UNIQUE
 DOUAR(و حدد مقر التصفية ب
 GHOUAOUTA MOULINE EL
 OUED BENSLIMANE - 43150

 .BENSLIMANE MAROC
و عي4:

  AZIZA السيد)ة))
عنوانه)ا)) و  (MOUALLAQAT
 CITE EL WAHDA N 87 20800
 MOHAMMEDIA MAROC

كمصفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)
مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة و مح7 تشليغ العقود و الوث ئق)
 DOUAR (: ب لتصفية) املتعلقة 
 GHOUAOUT A MOULINE EL

OUEDBENSLIMANE
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 28 بت ر خ) ( سليم 4) بب4  االبتدائية 

ين ير)2020)تحت رقم)34/2020.
1327I

MAITRE AMINA MIMOUNI NOTAIRE

SOCIETE AMNEO SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 MAITRE AMINA MIMOUNI
NOTAIRE

 BD ABDERRAHIM BOUABID 28
 1ER ETAGE REZ-DE CHAUSSEE
 28 BD(ABDERRAHIM(BOUABID
 1ER(ETAGE(REZ-DE(CHAUSSEE،

60000، Ville(MAROC

SOCIETE AMNEO SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة ب رع 

عالل ابن عشدهللا  و إدريس األكبر 

إق مة مهداوي الط بق 6 رقم 19 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.29791

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)11)م رس)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

و) ( عشدهللا) ابن  عالل  ب رع  »زاو ة 

إدريس األكبر إق مة مهداوي الط بق)

وجدة) (60000 (- وجدة) (19 رقم) (6

بن) يوسف  زنقة  (16« إلى) املغرب«)

ت بفي4 الط بق الث ني رقم)12)وجدة)

- 60000)وجدة))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (23 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)1000.

1329I

ROLDCAR

ROLDCAR

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تعيي4 مسير جديد للشركة

ROLDCAR

 COMPLEXE RESIDENTIEL BADR

 GH 12,IMM 2 APPARTEMENT

 11 3EME(ETAGE(CASABLANCA

 ، 20230، CASABLANCA

MAROC

ROLDCAR  بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املجمع 

سكنى بدر 12عم رة 2 بقه 11 

ط بق ث لث - 20200 الدار الشيض ء 

املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيي4) (2021 م رس) (11 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

جبراوي عشد الحليم))كمسير وحيد

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)11317.

1331I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE WIJDANE CAR

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE WIJDANE CAR  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

االم م الغزالي عم رة الحموتي الط بق 

االول رقم 1 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20891

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 فبراير) (02 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بنعمرا4))ي سسي4 كمسير وحيد

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)857.

1332I
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BE SEEN

BE SEEN
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

BE SEEN
75 ب رع رنف  كلو دو بروف نس 

 B108 الط بق 9 الشقة
الدارالشيض ء. ، 20000، الدار 

الشيض ء املغرب
BE SEEN بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 75 ب رع 

رنف  كلو دو بروف نس الط بق 9 
الشقة B108 الدارالشيض ء.  - 
20000 الدار الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
494707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SEEN
التدقيق) ( (: غرض الشركة بإيج ز)
واملشورة والتصميم واإلنت ج وتطو ر)
اإللكترونية) والتج رة  الو ب  مواقع 
واملدونة)؛)اإلدارة والتحسي4 واالتص ل)
واالستش رات) واملراجع  والتسو ق 
رنواع الوس ئط) اإلعالنية عبر جميع 
؛)استض فة خوادم مخصصة و)/)رو)
مواقع مشتركة)؛)استوديو الجرافيك)
مواقع) هندسة  االتص الت  تدقيق 
تطشيق ت) وإنش ء) (، الو ب واإلنترانت)
موارد) وتخطيط  (، املحمول) اله تف 
املؤسس ت)،)وإدارة عالق ت العمالء)،)
وبيع املنتج ت والخدم ت عبر اإلنترنت)
والسمعة) (، االتص الت) ووك لة  (،
الهو  ت املرئية) إنش ء) ؛) اإللكترونية)

واملوقع) والشع رات  وامللصق ت 

اإللكتروني رو جميع ربك ل التسو ق)

واالتص الت) )»التسو ق«)) األخرى)

االستراتيجي ت) تطو ر  ؛) اإلعالنية)

برك ت) رو  رفالم  إنش ء) ؛) الرقمية)

وكذلك) (، وث ئقية) ورفالم  (، إعالنية)
)»تصميم) متحركة) رسوم  إنش ء)

(، املنص ت) جميع  على  الحركة«))

وإنت ج رفالم قصيرة)،)وتنظيم دورات)

وحلق ت دراسية في مج ل العالق ت)

واإلدارة) (، وربح ث السوق) (، الع مة)

؛)تصميم وتنظيم وتنفيذ) والتف وض)

(، الصلة) الفع لي ت واألنشطة ذات 

وكذلك الزخرفة بجميع ربك له )،)وال)

سيم  الزخرفة الزهر ة)؛

جميع العملي ت) (، وبشك7 رعم) (-

املنقولة) رو  الصن عية  رو  التج ر ة 

بشك7) املتعلقة  وامل لية  العق ر ة  رو 

الشركة) بهدف  رو غير مش بر  مش بر 

تحقيقه) تعز ز  بأنه  من  الذي 

وتطو ره..

75)ب رع) عنوا4 املقر االجتم عي):)

رنف  كلو دو بروف نس الط بق)9)الشقة)

B108)الدارالشيض ء.))-)20000)الدار)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

 TARRAGA MARC السيد)

PHILIPPE : 1000)بقيمة)100)درهم.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

 TARRAGA MARC السيد)

 Rue Prevost عنوانه)ا)) (PHILIPPE

 Martin 37, 1205 Genève la

.Suisse 1205 Genève Suisse

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 TARRAGA MARC السيد)

 Rue Prevost عنوانه)ا)) (PHILIPPE

 Martin 37, 1205 Genève la

Suisse 1205 Genève Suisse

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

1333I

CABINET BADREDDINE

 SANITAIRE DIAMAND

BLEU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

CABINET BADREDDINE

279 ر مسيرة 1 اق مة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

 SANITAIRE DIAMAND BLEU

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح ميد 9 
رقم 141 - 40000 مراكش املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.104151

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

املؤرخ في)08)م رس)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 40000  -  141 رقم) (9 »مح ميد)

 5 »املح ميد) إلى) املغرب«) مراكش 

 40000  -  3 رقم) املح7  (40 عم رة)

مراكش))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122234.

1334I

cabinet(fiduciaire(jalal

PROMOCASA    برموكاسا
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
ح7 بركة

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue(khalid(ibn(el(walid(n(5 30

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

برموك س     PROMOCASA  بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد)في طور التصفية)

 RUE وعنوا4 مقره  اإلجتم عي

YAHMADI FAHSI NZHA-

TANGER - 90000 طنجة  املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.63135

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 م رس) (02 في) املؤرخ 

محدودة) ( ح7 بركة ذات مسؤولية)

برموك س )))) الوحيد  الشر ك  ذات 

ررسم له ) مشلغ  ( ( (PROMOCASA

مقره ) وعنوا4  درهم  (50.000

 RUE YAHMADI FAHSI اإلجتم عي)

طنجة)) (NZHA-TANGER - 90000

املغرب نتيجة ل):)بيع كلي).

 RUE ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 YAHMADI FAHSI LOTISSMENT

زنقة يحمدي) (NZHA-TANGER 11

طنجة)) (90000 ( فح�سي اق مة نزهة)

املغرب.)

و عي4:

و) ( الشر ف) ( ( عشد هللا) السيد)ة))

الزهراء) ف طمة  لال  زنقة  عنوانه)ا))

  40 رقم) الخ مس  الط بق  ( عز ز ة)

)ة)) املغرب كمصفي) ( طنجة) (90000

للشركة.

وعند اإلقتض ء)الحدود املفروضة)

مح7) لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و) العقود  تشليغ  مح7  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية):)-

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (19 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2703.

1335I

األست ذ علي الشر ف العلمي)-موثق-

L'ANGE BLEU
إعال4 متعدد القرارات

األست ذ علي الشر ف العلمي -موثق-

إق مة ي سمي4، العم رة ب زاو ة 

ب رع محمد الخ مس و ب رع الجيش 

امللكي، الط بق األول، الجديدة. ، 

24000، الجديدة املغرب
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L'ANGE BLEU »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

 ANGLE :وعنوا4 مقره  االجتم عي
 AVENUE IBN TOUMERT ET

 RUE 35, EL(JADIDA - 24000 EL
.JADIDA Maroc

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.311
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)31)ين ير)1991
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بمقت�سى التصر ح ب الكتت ب) م يلي:)
بت ر خ) ب لجديدة  ( املؤرخ) الدفع  و 
و بمقت�سى محضر) (1991 فبراير) (01
الجمع الع م املؤرخ))ب لجديدة بت ر خ)
املس همي4) قرر  (،1991 فبراير) (04
بمشلغ) ( الشركة) ررسم ل  في  ب لز  دة 
من) لنقله  درهم  (590.000،00
 600.000،00 درهم إلى) (10.000،00
تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة) درهم.)
اإلبتدائية ب لجديدة بت ر خ)12)م رس)

1991)تحت رقم)2179.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
م يلي:)بمقت�سى محضر الجمع الع م)
بتنبر) (26 بت ر خ) ب لجديدة  ( املؤرخ)
1995،بمقت�سى التصر ح ب الكتت ب)
بت ر خ) ب لجديدة  ( املؤرخ) الدفع  و 
1995)و بمقت�سى محضر) 28)بتنبر)
الجمع الع م املؤرخ))ب لجديدة بت ر خ)
املس همي4) قرر  (،1995 بتنبر) (28
بمشلغ) ( الشركة) ررسم ل  في  الز  دة 
من) لنقله  درهم  (150.000،00
600.000،00)درهم إلى)750.000،00 
تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة) درهم.)
 03 بت ر خ) ب لجديدة  اإلبتدائية 

ركتوبر)1995)تحت رقم)10585.
قرار رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)
بمقت�سى محضر الجمع الع م))املؤرخ))
(،1997 ين ير) (14 بت ر خ) ب لجديدة 
املقر) تغيير  (-: ب لشركة) قررالشرك ء)
ب رع)) (144 ( من) للشركة  االجتم عي 
زاو ة) إلى  ( الجديدة) الت ني،) الحسن 
ب رع ابن تومرت و زنقة)35،)الجديدة))
للشركة) الق نوني  الشك7  -تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة  إلى 
مصطفى) الح ج  السيد  تعيي4  مع 
تم) للشركة.) جديد  كمسير  بنحيو4 
اإليداع الق نوني ب ملحكمة اإلبتدائية)
 1997 ين ير) (31 بت ر خ) ب لجديدة 

تحت رقم)1576
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
الجمع) محضر  بمقت�سى  م يلي:)
ب لجديدة) ( املؤرخ) اإلستتن ئي  الع م 
تعيي4) تم  (،2006 بتنبر) (26 بت ر خ)
السيد عشد الحكيم بنحيو4 كمسير)
تم) لذلك  وتشع   للشركة  وحيد 
األس �سي) النظ م  مقتضي ت  تعدي7 
15.تم) رقم) بند  (: الت لية) للشركة 
اإليداع الق نوني ب ملحكمة اإلبتدائية)
 2006 ركتوبر) (05 بت ر خ) ب لجديدة 

تحت رقم)6184.
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
م يلي:)بمقت�سى محضر الجمع الع م))
بت ر خ) ب لجديدة  ( اإلستتن ئي املؤرخ)
رسهم) توزيع  تم  (،2018 ين ير) (18
الشركة))بي4 الورثة بعد وف ة السيد)

مصطفى بنحيو4.)))
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

م دة الدفع
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

تقسيم))حصص الشركة بي4 الورثة
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة))بت ر خ)13)فبراير)

2018)تحت رقم)22344.
1336I

Trefle(Conseil

ITALIAN FOOD MASTERS
إعال4 متعدد القرارات

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 ITALIAN FOOD MASTERS

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا4 مقره  االجتم عي: الرقم 1 
العم رة رقم 14 ب رع بي4 الو دا4 

اكدال - - الرب ط املغرب.

»إعال4 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السج7 التج ري: 

.137125
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي)

املؤرخ في)15)فبراير)2021
تم اتخ ذ القرارات الت لية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
م يلي:)رفع ررس امل ل بمشلغ)290.000 
درهم) (10.000 من) ليصشح  (، درهم)
طر ق) عن  (، درهم) (300.000 إلى)
لإلبتراك) سهم جديد  (2900 إنش ء)
التعو ض) طر ق  عن  وتحر ره   فيه  

ب لحس ب الج ري.
قرار رقم)2:)الذي ينص على م يلي:)
(،11 »رقم) العنوا4) على  فرع  إب ء)
(، األربعة) الفصول  األر�سي،) الط بق 

ب رع الحلم)،)حي وف ق)،)تم رة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
م يلي:)تعدي7 غرض الشركة بإض فة)

النش ط الت لي)»إنت ج املكرونة«
قرار رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

تحديث النظ م األس �سي.
وتشع  لذلك تم تعدي7 مقتضي ت)

النظ م األس �سي الت لية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على م يلي:)

تعدي7 غرض الشركة.
بند رقم)4:)الذي ينص على م يلي:)

إب ء)فرع للشركة.
بند رقم)6:)الذي ينص على م يلي:)

رفع ررس امل ل الشركة.
بند رقم)7:)الذي ينص على م يلي:)

رفع ررس امل ل الشركة.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (04 بت ر خ) ( ب لرب ط) التج ر ة 

2021)تحت رقم)111453.

1337I

CAF MAROC

ABMJ CORPORATE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ABMJ CORPORATE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املح7 
رقم 40 قيس ر ة االندلس انزرا4 

زنقة حفيظ بن عشد الش ر رقم 127 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
114603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ABMJ (: بمختصر تسميته ) اإلقتض ء)

.CORPORATE
ربغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء.
املح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
انزرا4) االندلس  قيس ر ة  (40 رقم)
زنقة حفيظ بن عشد الش ر رقم)127 - 

90000)طنجة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
بنمسعود) اللطيف  عشد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة.
حصة) (500 ( (: السيد منير جدي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
بنمسعود)) اللطيف  عشد  السيد 
تجزئة االم7 زنقة الشهيد) عنوانه)ا))
 221 رقم) العز ز  عشد  ابن  الخ ضر 

90000)طنجة املغرب.
السيد منير جدي عنوانه)ا))عم رة)
 90000  5 رقم) (1 التحر ر ر ر الط بق)

طنجة املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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بنمسعود)) اللطيف  عشد  السيد 
تجزئة االم7 زنقة الشهيد) عنوانه)ا))
 221 رقم) العز ز  عشد  ابن  الخ ضر 

90000)طنجة املغرب
السيد منير جدي عنوانه)ا))عم رة)
 90000  5 رقم) (1 التحر ر ر ر الط بق)

طنجة املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (25 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2898.

1338I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ENAMINE SARL
AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE ENAMINE SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة 16 

رقم 53 حي ازمور الجديد الرابيدية  
- 52000 الرابيدية  املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
14663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. SOCIETE ENAMINE SARL AU
اعم ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

مختلفة).

 16 زنقة) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
رقم)53)حي ازمور الجديد الرابيدية))

- 52000)الرابيدية))املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بوداش  امي4  السيد 
ازدك) ايت  زنقة  مكرر  (05 رقم)
 52000 ( البيط  الجديدة الرابيدية)

الرابيدية))املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوداش  امي4  السيد 
ازدك) ايت  زنقة  مكرر  (05 رقم)
 52000 ( البيط  الجديدة الرابيدية)

الرابيدية))املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بت ر خ) ( االبتدائية ب لربيدية)

رقم)-.

1339I

MAITRE AMINA MIMOUNI NOTAIRE

 SOCIETE NEO SOLUTION
SARL/AU

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

 MAITRE AMINA MIMOUNI
NOTAIRE

 BD ABDERRAHIM BOUABID 28
 1ER ETAGE REZ-DE CHAUSSEE
 28 BD(ABDERRAHIM(BOUABID
 1ER(ETAGE(REZ-DE(CHAUSSEE،

60000، Ville(MAROC
 SOCIETE NEO SOLUTION

SARL/AU بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة ب رع 
عالل ابن عشدهللا  و إدريس األكبر 
إق مة مهداوي الط بق 6 رقم 19 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.24683
الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)11)م رس)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
و) ( عشدهللا) ابن  عالل  ب رع  »زاو ة 
إدريس األكبر إق مة مهداوي الط بق)
وجدة) (60000 (- وجدة) (19 رقم) (6
بن) يوسف  زنقة  (16« إلى) املغرب«)
ت بفي4 الط بق الث ني رقم)12)وجدة)

- 60000)وجدة))املغرب«.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (22 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)991.

1340I

SIDI INVEST

SIDI INVEST سيدي انفيست
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ح7 بركة

SIDI INVEST
357 حي الليمو4 حي الليمو4 357، 

14200، سيدي سليم 4 املغرب
SIDI INVEST سيدي انفيست 

بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 
الليمو4 357 سيدي سليم 4 حي 

الليمو4 357 سيدي سليم 4 
14200 سيدي سليم 4 املغرب.

ح7 بركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.201
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تقرر ح7) (2021 25)م رس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 
SIDI INVEST)سيدي انفيست))مشلغ)
وعنوا4) درهم  (100.000 ررسم له )
 357 الليمو4) حي  اإلجتم عي  مقره  
 357 الليمو4) حي  سليم 4  سيدي 
سيدي) (14200 سليم 4) سيدي 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  سليم 4 
الخ صة) الرخص  على  الحصول 

ب البتغ ل في ميدا4 الت مين ت.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الليمو4)357))املغرب)14200)سيدي)

سليم 4 املغرب.)

و عي4:

خربوش) ( الحق) عشد  السيد)ة))

سيدي) (14200 املغرب) عنوانه)ا)) و 

سليم 4 املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتض ء) وعند  (

املخولة) الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ) مح7  و  املخ برة  مح7  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية)

- :

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم 4))بت ر خ)25 

م رس)2021)تحت رقم)77/2021.

1341I

CAF MAROC

FLP EI BENSAIDI
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FLP EI BENSAIDI بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زنقة واد 

ز ز الرقم 20 اق مة ك سطي  الط بق 

الث ني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

114695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FLP EI(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

.BENSAIDI
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيج ز)

التجمي7 و الصحة.
زنقة واد) (: عنوا4 املقر االجتم عي)
اق مة ك سطي  الط بق) (20 ز ز الرقم)
طنجة) (90000  -  10 رقم) الث ني 

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
الشنسعيدي) سفي 4  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):
الشنسعيدي) سفي 4  السيد 
عنوانه)ا))ب رع سبتة زنقة العي4 رقم)
تطوا4) ( (93000  10 4)بقة) 9)ط بق)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشنسعيدي) سفي 4  السيد)))
عنوانه)ا))ب رع سبتة زنقة العي4 رقم)
تطوا4) ( (93000  10 4)بقة) 9)ط بق)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (24 بت ر خ) ( بطنجة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)2958.

1343I

THE RIGHT POINT

WFS MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

WFS MAROC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع 

بوركو4 زنقة جعفر ابن الحشيب 

إق مة املشرق الث ني الط بق األول 

رقم 3 - 20000 الدار الشيض ء 

املغرب.

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.373405

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 ين ير) (21 في) املؤرخ 

املص دقة على):

 WORLD )ة)) السيد) تفو ت 

 FREIGHT SERVICES TUNISIE

رص7) من  اجتم عية  حصة  (4.500

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (6.000

ين ير) (29 بت ر خ) غربية  بن  ( املهدي)

.2021

 WORLD )ة)) السيد) تفو ت 

 FREIGHT SERVICES TUNISIE

رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.500

)ة)) السيد) ( لف ئدة) حصة  (6.000

محمد رض  بن غربية بت ر خ)29)ين ير)

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)11499.

1344I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE WIJDANE CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE WIJDANE CAR بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي ب رع ام م 

الغزالي عم رة الحموتي الط بق االول 

رقم 1 وجدة - 60000 وجدة املغرب

تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.20891
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (02 في) املؤرخ 

املص دقة على):
زواي) من ل  )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.700
)ة))) السيد) ( لف ئدة) حصة  (3.400
فبراير) (02 عشد الق در ق سمي بت ر خ)

.2021
خالدي) خ لد  )ة)) السيد) تفو ت 
رص7) من  اجتم عية  حصة  (1.700
)ة))) السيد) ( لف ئدة) حصة  (3.400
فبراير) (02 عشد الق در ق سمي بت ر خ)

.2021
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (
م رس) (11 بت ر خ) ( بوجدة) التج ر ة 

2021)تحت رقم)857.
1345I

ripartners sarl

STE OIL ABDA SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc
STE OIL ABDA SARL AU بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 700 
اق مة الز تو4  سبت جزولة اسفي - 

46000 اسفي املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
11301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.OIL ABDA SARL AU

إنش ء) (- (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وإدارة محط ت توزيع املحروق ت

وبيع وتسو ق جميع رنواع) -براء)

والوقود) والديزل  والشنزين  الوقود 

والديزل الصن عي للقوارب والسي رات)

والش حن ت واملراكب الصن عية.

الغسي7) محط ت  وإدارة  -إنش ء)

(، واملوازنة) (، والتشحيم) (، الحديثة)

وتعدي7 املص بيح،)وفتح املبرد وغيره )

من الخدم ت

ز وت) رنواع  وبيع جميع  براء) (--

والوحدات) والش حن ت  السي رات 

جميع) وتوزيع  وتسو ق  الصن عية 

وقطع) واملستلزم ت  املنتج ت 

الس ئ7) والهواء) والنيوم تيك  الغي ر 

االصلية) الز ت  والسوائ7  والفر و4 

رو) السي رات  (، الصن ع ت) لجميع 

الوحدات األخرى.
عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)700 

اق مة الز تو4))سبت جزولة اسفي)-)

46000)اسفي املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: املسقي) الته مي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) املسقي  الته مي  السيد 

  217 محج ف س رقم) (2 حي الرج ء)

20670)الداربيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املسقي  منير  السيد 
اق مة) الث ني  الحسن  ب رع  (01 رقم)

الجديدة) املدينة  حي  توه ميس 

46000)اسفي املغرب
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ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي))بت ر خ)-)تحت رقم)

.-

1346I

CABINET BADREDDINE

NIFIK-BTP
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قف7 التصفية

CABINET BADREDDINE

279 ر مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

NIFIK-BTP بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي : املح ميد 

9 ربراج الكتبية GH عم رة 59 رقم 

11 رسكجور - 40000 مراكش 

املغرب.

قف7 التصفية

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

.104581

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

2021)تقرر ح7) 15)فبراير) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  بركة  (NIFIK-BTP

 100.000 ررسم له ) مشلغ  املحدودة 

اإلجتم عي) مقره   وعنوا4  درهم 

GH)عم رة) ربراج الكتبية) (9 املح ميد)

 40000 (- رسكجور) (11 رقم) (59

مراكش املغرب نتيجة ل*.

و عي4:

و) بفيق  ( محمد) السيد)ة))

  6 رقم) رحم 4  جن 4  عنوانه)ا))

)ة)) 40000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية)

بت ر خ)15)فبراير)2021)وفي املح ميد)

رقم) (59 عم رة) (GH ربراج الكتبية) (9

مراكش) (40000 (- رسكجور) (11

املغرب.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (25 بت ر خ) ( التج ر ة بمراكش)

2021)تحت رقم)122233.

1347I

فيك ميد

 HA&HA FOOD

DISTRIBUTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

فيك ميد

3، ب رع الوحدة الط بق األول رقم 1 

، 93000، تطوا4 املغرب

 HA&HA(FOOD(DISTRIBUTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي 42 ب رع 

د 19 ب ب رع محمد الخ مس 

الفنيدق تطوا4 - 93000 تطوا4 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

27641

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تغيير) (2021 فبراير) (26 املؤرخ في)

 HA&HA(FOOD«(تسمية الشركة من

 WORLD« إلى) (»DISTRIBUTION

.(»TRADE DISTRIBITION

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)510.

1348I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

STE FINE BUSINESS SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD(MD(V(ZAGORA، 123

47900، ZAGORA(ZAGORA

STE FINE BUSINESS SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي دوار 

الحدا4 تنزولي4 زاكورة - 47924  

زاكورة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

3381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.FINE BUSINESS SARL

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

متنوعة في الشن ء.

دوار) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

  47924 (- زاكورة) تنزولي4  الحدا4 

زاكورة املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 -

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد مسكور امحمد عنوانه)ا))

  47924 دوار الحدا4 تنزولي4 زاكورة)

زاكورة املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  بوركعة  السيد 

دوار ت فراوت ت كونيت زاكورة)47552  

زاكورة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مسكور امحمد عنوانه)ا))

 47924 دوار الحدا4 تنزولي4 زاكورة)

زاكورة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

09)دجنبر) بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2020)تحت رقم)394.

1349I

FIGENOR

CONSTABID
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تأسيس بركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

CONSTABID بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي املط ر 

صش ح 35 - الط بق االول رقم 2 - 

62000 الن ظور املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

21757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (26

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.CONSTABID

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

الشن ء.

عنوا4 املقر االجتم عي):)حي املط ر)

 -  2 االول رقم) الط بق  (- (35 صش ح)

62000)الن ظور املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: اعشيدة) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):
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عنوانه)ا)) اعشيدة  يونس  السيد 

 441980 مليلية) (47 كستيالر) زنقة 

مليلية اسش ني .

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اعشيدة  يونس  السيد 

 441980 مليلية) (47 كستيالر) زنقة 

مليلية اسش ني 

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)609.

1350I

درعة ارب دات ش.م.م

ELECTRO ANADIF

بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة)

درعة ارب دات ش.م.م

15 ب رع بئر رنزرا4 صندوق بر د 

10 تصومعت 15 ب رع بئر رنزرا4 

صندوق بر د 10 تصومعت، 

45000، ورزازات املغرب

ELECTRO ANADIF بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  االجتم عي رقم 952 

درعة 2 رقم 952 درعة 2 45900 

زاكورة املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.187

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (11 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

مق ولة في ربغ ل الشن ء.

االستيراد والتصدير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (25 بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)19.

1351I

ديوا4 الخدم ت

CASH ZAGOTA
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة

ديوا4 الخدم ت

ب رع محمد الخ مس رقم 94 سيدي 

ق سم ، 16000، سيدي ق سم 

املغرب

CASH ZAGOTA بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي الط بق 

RDC دوار الشم منة زكوطة - 

16000 سيدي ق سم املغرب.

تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري -.

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)18)م رس)2021)تم))تحو 7))

من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»الط بق)RDC)دوار الشم منة زكوطة)

إلى) سيدي ق سم املغرب«) (16000  -

(- 8)سوق االثني4 زكوطة) »مح7 رقم)

16000)سيدي ق سم))املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ر خ) ( االبتدائية بسيدي ق سم)

م رس)2021)تحت رقم)170.

1352I

BMA PARTNERS

KALE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

KALE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 12، زنقة 

صبري بوجمعة الط بق األول بقة 

6 الدار الشيض ء - 20100 الدار 

الشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

494419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.KALE(:( اإلقتض ء)بمختصر تسميته

بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

واألبربة) كر م  اآليس  وتصنيع 

والحلو  ت) املجمدة  والحلو  ت 

والجملة) ب لتقسيط  واالكسسوارات 

مع األجهزة الث بتة واملتنقلة)؛

-))عشوات اآليس كر م.

-)األطعمة املعلشة)،)الس ندو تش ت)

،)الشوكوالتة)،)املقهى)،)ق عة الش ي)

،)الحلو  ت واالكسسوارات في تج رة)

ب لتقسيط والجملة)؛

بيع املشروب ت غير الكحولية وبيع)

واملنتج ت) واالكسسوارات  الكيك 

املجمدة

-)مطعم ووجش ت سريعة وطلش ت)

خ رجية.

-)توصي7 الطلش ت للمن زل.

-)خدمة تقديم الطع م.

التمثي7

االستيراد والتصدير والتج رة..
عنوا4 املقر االجتم عي):)12،)زنقة)

صبري بوجمعة الط بق األول بقة)6 

الدار الشيض ء)-)20100)الدار الشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد العالم مهدي):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد العالم عثم 4):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد العالم مولك):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مهدي  العالم  السيد 

عشد) ب رع  (56 فيال) ب ي  رنف   إق مة 

 20230 حي حسني) بوط لب  اله دي 

الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) عثم 4  العالم  السيد 

إق مة املنظرالجمي7 فيال)9)ب رع عشد)

 23020 حي حسني) بوط لب  اله دي 

الدار الشيض ء)املغرب.

عنوانه)ا)) مونية  العالم  السيد 

كليفورني ) حي  (3 رقم) الرب د  تجزئة 

20150)الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مهدي  العالم  السيد 

عشد) ب رع  (56 فيال) ب ي  رنف   إق مة 

 20230 حي حسني) بوط لب  اله دي 

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)-.

1353I

درعة ارب دات ش.م.م

ELECTRO ANADIF

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو ت حصص

درعة ارب دات ش.م.م

15 ب رع بئر رنزرا4 صندوق بر د 

10 تصومعت 15 ب رع بئر رنزرا4 

صندوق بر د 10 تصومعت، 

45000، ورزازات املغرب

ELECTRO ANADIF بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 952 

درعة 2 - 45900 زاكورة املغرب
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تفو ت حصص
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.187

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (11 في) املؤرخ 

املص دقة على):

الرحم 4) عشد  )ة)) السيد) تفو ت 

ان ضيف)6.000)حصة اجتم عية من)

السيد) ( 12.000)حصة لف ئدة) رص7)

)ة))لحسن ان ضيف بت ر خ)11)فبراير)

.2021

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

م رس) (25 بت ر خ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)19.

1354I

فيك ميد

 HA&HA FOOD

DISTRIBUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي4 مسير جديد للشركة

فيك ميد

3، ب رع الوحدة الط بق األول رقم 1 

، 93000، تطوا4 املغرب

   HA&HA(FOOD(DISTRIBUTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 42 ب رع 

د19 ب ب رع محمد الخ مس 

الفنيدق تطوا4 - 93000 تطوا4 

املغرب.

تعيي4 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السج7 التج ري 

.27641

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تم تعيي4) (2021 م رس) (11 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحمدوني زكر  ء)كمسير وحيد

تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( االبتدائية بتطوا4)

2021)تحت رقم)510.

1355I

l’origine artisanat

أصل الصناعة التقليدية
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

l›origine artisanat

128 املكتب رقم 6 الط بق 2 زنقة 

العرع ر الدارالشيض ء ، 20250، 

الدارالشيض ء املغرب

رص7 الصن عة التقليدية بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 128 

املكتب رقم 6 الط بق 2 زنقة 

العرع ر الدارالشيض ء  - 20250 

الدارالشيض ء املغرب

تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

496035

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

رص7) (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

الصن عة التقليدية.

استيراد) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

وتوزيع) وبيع  وتج رة وبراء) وتصدير 

بقط ع) صلة  له   التي  املواد  جميع 

الحرف اليدو ة وجميع املنتج ت التي)

االجتم عي) الهدف  تعزز  ر4  يحتم7 

للشركة...

 128 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

املكتب رقم)6)الط بق)2)زنقة العرع ر)

الدارالشيض ء))-)20250)الدارالشيض ء)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)
درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بنتهلة) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-
وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) بنتهلة  محمد  السيد 
م) ح  (9 رقم) (2 زنقة) (8 بلوك)
الدارالشيض ء) (20080 الدارالشيض ء)

املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنتهلة  محمد  السيد 
م) ح  (9 رقم) (2 زنقة) (8 بلوك)
الدارالشيض ء) (20080 ( الدارالشيض ء)

املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771726.
1356I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE BEAUTE D'ÄME
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
STE BEAUTE D'ÄME بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي مح7 رقم 
2 مكرر تجزئة ر  ض الي سمي4 4 
طر ق عي4 الشقف - 30000 ف س 

املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
66407

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 ين ير) (14
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.BEAUTE D’ÄME

بيع) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

-بيع) التجمي7) مواد  -بيع  العطور)

و) الحالقة  واجهزة  مستلزم ت 

التجمي7)-جميع املع مالت التج ر ة–)

تصدير و استيراد.

)))وبصفة ع مة مختلف العملي ت)

املنقولة) العق ر ة  امل لية,) التج ر ة,)

و غير املنقولة التي من بأنه  توسيع)

نش ط الشركة

عنوا4 املقر االجتم عي):)مح7 رقم)

 4 الي سمي4) ر  ض  تجزئة  مكرر  (2

ف س) (30000 (- طر ق عي4 الشقف)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: عمير) عدن 4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد عدن 4 عمير عنوانه)ا))رقم)

85)حي القدس بنسودة))30000)ف س)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدن 4 عمير عنوانه)ا))رقم)

85)حي القدس بنسودة))30000)ف س)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بت ر خ) ( بف س) التج ر ة 

2021)تحت رقم)883.

1357I
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بركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م.)ذات الشر ك)

الوحيد

TECHNI-CALL SARL AU
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

بركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 
ذات الشر ك الوحيد

20 ب رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 20 ب رع املتنبي الطتشق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
TECHNI-CALL SARL AU بركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 16حي بن 
عدي ب رع طه حسي4 الط بق الث ني 

بقة رقم 4 بشني مالل 16حي بن 
عدي ب رع طه حسي4 الط بق الت ني 
بقة رقم 4 بشني مالل 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس بركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشر ك الوحيد 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
11209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (05
مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 
الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TECHNI-CALL SARL AU
مركز) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

االتص الت اله  تفية.
عنوا4 املقر االجتم عي):)16حي بن)
عدي ب رع طه حسي4 الط بق الث ني)
بقة رقم)4)بشني مالل)16حي بن عدي)
ب رع طه حسي4 الط بق الت ني بقة)
بني مالل) (23000 بشني مالل) (4 رقم)

املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

 1.000 ( (: بنزكور) كر م  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد كر م بنزكور عنوانه)ا))حي)

بني مالل) (10 10الرقم) الشرف بلوك)

23000)بني مالل املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كر م بنزكور عنوانه)ا))حي)

بني مالل) (10 10الرقم) الشرف بلوك)

23000)بني مالل املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بت ر خ)22)م رس)

2021)تحت رقم)335.

1358I

ZAHRAOUI NABIL

MY TOURISME
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

الزهراوي

ب رع السعيدية ب.م.ع رقم381 ، 

50000، مكن س املغرب

MY TOURISME بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي املح7 

التج ري رقم 124 تجزئة جن 4 

مكن س 2 مكن س - 50000  مكن س 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

52653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق نو4) (2021 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MY (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.TOURISME

نق7) ( (: بإيج ز) الشركة  غرض 

املستخدمي4 لحس ب الغير.

املح7) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

جن 4) تجزئة  (124 رقم) التج ري 

مكن س)2)مكن س)-)50000))مكن س)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

حصة) (500 ( (: السيد عزي مزوز)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: براوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مزوز  عزي  السيد 

تع ونية اإلدريسية راس إيجيري سبت)

ركوراي) (51000 ركوراي) جحجوح 

املغرب.

عنوانه)ا)) براوي  محمد  السيد 

 3 الط بق) (9 الشقة) س9) عم رة 

مكن س) (50000 ( مكن س) (3 البسمة)

املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مزوز  عزي  السيد 

تع ونية اإلدريسية راس إيجيري سبت)

ركوراي) (51000 ركوراي) جحجوح 

املغرب

عنوانه)ا)) براوي  محمد  السيد 

 3 الط بق) (9 الشقة) س9) عم رة 

مكن س) (50000 ( مكن س) (3 البسمة)

املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (11 بت ر خ) ( التج ر ة بمكن س)

2021)تحت رقم)1329.

1359I

ائتم نية بوعرفة

STE TARDRAOUI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتم نية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار الشيض ء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE TARDRAOUI  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 55 حي 

الوحدة بوعرفة - 61200 بوعرفة 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

869

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2021 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

. TARDRAOUI

ابغ ل) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

رخرى،النق7) وربغ ل  الشن ء)

للغير،تج رة في املواد الغذائية الع مة.

حي) (55 (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

بوعرفة) (61200 (- بوعرفة) الوحدة 

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد قدراوي السهلي):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد قدراوي ط رق):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) ط رق  قدراوي  السيد 

 61200 49)م.م ثكنة ق.م.م بوعرفة)

بوعرفة املغرب.
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السيد السهلي قدراوي عنوانه)ا))

 61200 الحي العسكري بوعرفة) (01

بوعرفة املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ط رق  قدراوي  السيد 

 61200 بوعرفة) م.م  ثكنة  49م.م 

بوعرفة املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

م رس) (16 بت ر خ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت رقم)24.

1360I

fiduciaire(ficogest  

 SOCIETE NABRAM
TRANSFERT

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

fiduciaire(ficogest

64 ب رع بيرانزارا4 تنغير 45800 ، 

45800، تنغير املغرب

 SOCIETE NABRAM TRANSFERT

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 311 

ب رع بئر انزرا4 تنغير - 45800 تنغير 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
الق نو4) إعداد  تم  (2020 نونبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.SOCIETE NABRAM TRANSFERT

تحو 7) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

األموال.
عنوا4 املقر االجتم عي):)رقم)311 

ب رع بئر انزرا4 تنغير)-)45800)تنغير)

املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) ررسم ل  مشلغ 

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيدة ن دية مربد):))350)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: مربد) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عنوانه)ا)) مربد  ن دية  السيدة 

تنغير) انزرا4  بئر  ب رع  (311 رقم)

45800)تنغير املغرب.

عنوانه)ا)) مربد  ابراهيم  السيد 

تنغير) انزرا4  بئر  ب رع  (311 رقم)

45800)تنغير املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مربد  ن دية  السيدة 

تنغير) انزرا4  بئر  ب رع  (311 رقم)

45800)تنغير املغرب

عنوانه)ا)) مربد  ابراهيم  السيد 

تنغير) انزرا4  بئر  ب رع  (311 رقم)

45800)تنغير املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتنغير))بت ر خ)-)تحت رقم)-.

1361I

مستأمنة مو مني

GROUPEMENT BENOUIS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

مستأمنة مو مني

رقم 734 الط بق 2 بقة2 اق مة 

يوسف ب رع موالي عشد هللا 

ت ور رت ، 65800، ت ور رت املغرب

GROUPEMENT BENOUIS بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي رقم 1663 

تجزئة النسيم 2 - 65800 ت ور رت 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

1295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GROUPEMENT BENOUIS

غرض الشركة بإيج ز):)االسغالل)

الفالحي.
رقم) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

 65800  -  2 النسيم) تجزئة  (1663

ت ور رت املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد بنويس عشد العز ز):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بنويس ربيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

العز ز) عشد  بنويس  السيد 
تجزئة النسيم) (1663 رقم) عنوانه)ا))

2 65800)ت ور رت املغرب.

عنوانه)ا)) ربيد  بنويس  السيد 
حي) الف �سي  عالل  ب رع  (154 رقم)

املسيرة)65800)ت ور رت املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العز ز) عشد  بنويس  السيد 
تجزئة النسيم) (1663 رقم) عنوانه)ا))

2 6580)ت ور رت املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت ور رت))بت ر خ)25)م رس)

2021)تحت رقم)58/2021.

1362I

ائتم نية فيداك ،)بركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA GOLDEN SANDS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تعيي4 مسير جديد للشركة

ائتم نية فيداك ، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ب رع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
  DAKHLA GOLDEN SANDS

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشر ك الوحيد

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي القسم 
1 رقم ب 52 - 73000 الداخلة  

املغرب.
تعيي4 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.10791

الوحيد) الشر ك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي4) (2021 فبراير) (15 املؤرخ في)
ز ن) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

نور كمسير وحيد
تشع  لقشول استق لة املسير.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ر خ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبراير)2021)تحت رقم)283.

1363I

GALARDI TRANS

GALARDI TRANS
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تأسيس بركة

GALARDI TRANS
RUE(SOUMAYA ، 20000، الدار 

maroc الشيض ء
GALARDI TRANS بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي زاو ة 
ب رع عشد املومن و زنقة سمية، 

إق مة بهرزاد 3 الط بق 4 الرقم 20 
النخي7 الدار الشيض ء 20340 الدار 

الشيض ء املغرب
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تأسيس بركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشر ك الوحيد 
رقم التقييد في السج7 التج ري : 

496059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (23

مسؤولية)) ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد) الشر ك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

الشر ك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.GALARDI TRANS

(: بإيج ز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT
زاو ة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 

سمية،) زنقة  و  املومن  عشد  ب رع 

إق مة بهرزاد)3)الط بق)4)الرقم)20 

الدار) (20340 النخي7 الدار الشيض ء)

الشيض ء)املغرب.

رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:

السيد هش م العرع ري)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (- (

وصف ت ومواطن الشرك ء):

السيد هش م العرع ري))عنوانه)ا))

إق مة ر  ض البرنو�سي)02)عم رة)10 
 20000 ( البرنو�سي) سيدي  (12 رقم)

الدار الشيض ء)املغرب.

والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هش م العرع ري))عنوانه)ا))

إق مة ر  ض البرنو�سي)02)عم رة)10 
 20000 ( البرنو�سي) سيدي  (12 رقم)

الدار الشيض ء)املغرب

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771746.

1364I

موثق ب ملحمدية

نبابي ترافو ديفير

بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد

توسيع نش ط الشركة)

موثق ب ملحمدية

رقم 24، تجزئة املن ر، ب رع 

الر  ض، املحمدية. ، 20820، 

املحمدية املغرب

نش بي ترافو ديفير بركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد

وعنوا4 مقره  االجتم عي املحمدية، 

بني يخلف، دوار بني مغيت، عي4 

تكي، رقم 149 رقم 24، تجزئة 

املن ر، ب رع الر  ض، املحمدية. 

20800 املحمدية املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 

.12291

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)

تمت) (2021 فبراير) (08 في) املؤرخ 

نش ط) إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي):

ترافو) ’’نش بي  املسم ة) الشركة 

ديفير’’،)ش م م ش و

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 

الررسم ل) وحيد،) بر ك  ذات 

درهم) رالف  عشرة  االجتم عي 

)10.000)درهم)

بني) ب ملحمدية،) االجتم عي  املقر 

تكي،) عي4  مغيت،) بني  دوار  يخلف،)

رقم)149.

السج7 التج ري رقم)12291

محضر الجمع الع م االستثن ئي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  (-

و مسج7) ب ملحمدية،) (08/02/2021

(،12/02/2021 بنفس املدينة بت ر خ)

تحت الشي ن ت الت لية:)سج7 اإليداع)

عدد)2737/2021،)رمر ب الستخالص)

عدد)2352/2021،)وص7 رقم)1742.

نش بي،) العز ز  عشد  السيد  فإ4 
الوحيد) الشر ك  و  املسير  بصفته 
في) اجتمع  (، رعاله) املسم ة  للشركة 
الشركة) بمقر  استثن ئي  ع م  جمع 
ق طعة) بصفة  قرر  و  رعاله،) املشي4 
بإض فة) الشركة  هدف  تمديد 

األنشطة الت لية،)كم  يلي:
*)تم رس الشركة نش طه  ب ملغرب)

رو ب لخ رج في:
إدارة) تأجير،) براء،) (، إنش ء) (-
كراء،) التج ر ة،) األصول  جميع 
استغالل جميع املؤسس ت:) تركيب،)
واألوراش) املص نع  تج ري،) رص7 
املتعلقة بـواحد من األنشطة املحددة)

رو غيره .
-)املش ركة املش برة ر غير املش برة)
امل لية،) العملي ت  في جميع  للشركة 
جميع) في  و  املنقولة  العق ر ة،)
املق والت التج ر ة رو الصن عية التي)
يمكن ر4 ترتشط ب لهدف االجتم عي)
للشركة و بك7 هدف مم ثال رو مرتشط.

-))اإلنع ش العق ري.
-)النج رة الع مة.

-)براء)املمتلك ت العق ر ة وبيعه )
إلى) وتقسيمه   بن ئه   بعد  رو  هي  كم  

رجزاء)مفرزة و رجزاء)مش عة.
-)مق ولة للشن ء)للذات رو لحس ب)

الغير.
الغير،) لحس ب  الشض ئع  نق7  (-

نق7 املعدات بجميع رنواعه .
املواد) تصدير جميع  و  استيراد  (-

التي تدخ7 في نفس نش ط الشركة.
التنسيق والتع و4 مع الشرك ت) (-
في) تدخ7  التي  املش ريع  في  األخرى 
نفس نش ط الشركة رو التي ال تدخ7)

في نفس النش ط.
وعموم  جميع العملي ت التج ر ة،)
املنقولة) املدنية،) امل لية،) الصن عية،)
مرتشطة) تكو4  قد  التي  العق ر ة  رو 

بشك7 مش بر رو غير
(، االجتم عية) ب ألنشطة  مش بر  (
وال سيم  استيراد املواد املستخدمة)

لتحقيق هدف الشركة.)
امل دة) تقررتعدي7  لهدا  تشع   و  (*
للشركة) األس �سي  النظ م  من  (2

املذكورة.
اتخذ قراًرا) و نتيجة لك7 هدا،) (*
بتأييم النظ م األس �سي لشركة)’’نش بي)

ترافو ديفير’’،)ش م م ش و.

تم) (: الق نوني) اإليداع  (*
الضشط) بكت بة  الق نوني  اإليداع 
يوم) ب ملحمدية  االبتدائية  ب ملحكمة 

25/02/2021،)تحت رقم)535.
املحمدية في)19/03/2021 

من رج7 الخالصة و الشي 4

السيد عشد العز ز نش بي

املسير

)تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة االبتدائية)

ب ملحمدية))بت ر خ)25)فبراير)2021)تحت رقم)

.535

1365I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

COOK EVENT
بركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشر ك الوحيد
تفو ت حصص

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

COOK EVENT بركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشر ك 

الوحيد
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي حي 

منصور الذهبي رقم 398  - 45000 
ورزازات املغرب.
تفو ت حصص

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.10829

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تمت) (2021 فبراير) (17 في) املؤرخ 

املص دقة على):
امراني) ( عز ز) )ة)) السيد) تفو ت 
100)حصة اجتم عية من رص7)100 
حصة لف ئدة))السيد))ة))عز ز امراني)

بت ر خ)18)فبراير)2021.
ح رس) ملي ء) )ة)) السيد) تفو ت 
100)حصة اجتم عية من رص7)100 
حصة لف ئدة))السيد))ة))ملي ء)ح رس)

بت ر خ)18)فبراير)2021.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بت ر خ)24)فبراير)

2021)تحت رقم)214.
1366I
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Les bons comptes

POLY VRD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة
Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175
20000، Casablanca(Maroc

POLY VRD بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي 18 زنقة 
ابن كتير مع رف - 20500 الدار 

الشيض ء املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.129721

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
من) ري  درهم«) (1.000.000«
 1.100.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طر ق) درهم«)

نقدية رو عينية.
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771138.
1367I

FIDUCIAIRE ABDA

بسطا طرونسبور
بركة املس همة

تحو 7 املقر االجتم عي للشركة
FIDUCIAIRE ABDA

 N°12 BD(BORDEAUX(QU
 HOPITAL(SAFI(SAFI، 46000،

SAFI MAROC
بسط  طرونسشور بركة املس همة

وعنوا4 مقره  اإلجتم عي كيلو متر 7 
دوار ح ج صع دلة رسفي  - 46000 

رسفي املغرب.
تحو 7  املقر االجتم عي للشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.9541

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
املؤرخ في)26)ين ير)2021)تم))تحو 7))
من) للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»كيلو متر)7)دوار ح ج صع دلة رسفي))
»الرقم) إلى) رسفي املغرب«) (46000  -
زنقة موالي الحسن حي) ب ب ب ء) (02
رسفي)) (46000 (- رسفي) الجر ف ت 

املغرب«.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير) (26 بت ر خ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)121.
1368I

comptasultlta sarl

IDRISSAB
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
comptasultlta sarl

تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 
241 الط بق االول الدروة بربيد ، 

26202، الدروة املغرب
IDRISSAB بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
م جور 7 املدخ7 رقم 1 الط بق 

االول املكتب رقم 4 الدروة - 26202 
الدروة املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السج7 التج ري : 
14907

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق نو4) (2021 م رس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات) بركة  (: الشركة) بك7 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميته ) بمختصر  اإلقتض ء)

.IDRISSAB
منعش) (: بإيج ز) الشركة  غرض 

عق ري.
تجزئة) (: االجتم عي) املقر  عنوا4 
الط بق) (1 رقم) املدخ7  م جور 7 
االول املكتب رقم)4)الدروة)-)26202 

الدروة املغرب.
رجله ) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مشلغ ررسم ل الشركة:)

درهم،)مقسم ك لت لي:
السيد االدري�سي عشدالرزاق):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد ز دا4 ربيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (-

وصف ت ومواطن الشرك ء):

عشدالرزاق) االدري�سي  السيد 
 35 الرقم) املسيرة  تجزئة  عنوانه)ا))
مجموعة اوه)2)الدروة بربيد)26202 

الدروة املغرب.
عنوانه)ا)) ربيد  ز دا4  السيد 
املك نسة)05)بلوك ا الزنقة)26)الرقم)
 20260 الدارالشيض ء) ع/ش  (05

الدارالشيض ء)املغرب.
والع ئلية) الشخصية  األسم ء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عشدالرزاق) االدري�سي  السيد 
 35 الرقم) املسيرة  تجزئة  عنوانه)ا))
مجموعة اوه)2)الدروة بربيد)26202 

الدروة املغرب
عنوانه)ا)) ربيد  ز دا4  السيد 
املك نسة)05)بلوك ا الزنقة)26)الرقم)
 20260 الدارالشيض ء) ع/ش  (05

الدارالشيض ء)املغرب
ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
م رس) (23 بت ر خ) ( االبتدائية ببربيد)

2021)تحت رقم)383.
1369I

Les bons comptes

SONAZI SHOES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع ررسم ل الشركة
Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175
20000، Casablanca(Maroc
SONAZI SHOES بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا4 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
مور ط ن  الحي الصن عي سيدي 
برنو�سي - 20500 الدار الشيض ء 

املغرب.
رفع ررسم ل الشركة

رقم التقييد في السج7 التج ري 
.115373

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي)
تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  ررسم ل  رفع 
من) ري  درهم«) (1.000.000«
»2.600.000)درهم«)إلى)»3.600.000 
درهم«)عن طر ق):))إدم ج احتي طي رو)
ررب ح رو عالوات إصدار في ررس امل ل.

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ر خ) ( ب لدار الشيض ء) التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)771433.
1370I

ايرفاس
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

بر ك وحيد

ررسم له  6.000.000 درهم

املقر الرئي�سي : اق مة رتر وم رقم 

374  ب رع عشد املومنـ  الدار 

الشيض ء

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

393129

املخولة) الصالحي ت  إط ر  في 

بت ر خ) الشركة  مسير  قرر  له،)

تج ري) متجر  إنش ء) (26/11/2020

جديد))فرع))بمدينة مراكش)،)))

الط بق) (، املزار) التسوق  مركز 

. 25R(األر�سي))رقم

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم  (

 04 بت ر خ) الشيض ء) ب لدار  التج ر ة 

م رس)2021)تحت رقم)768576

مستخلص من رج7 النشر

1371 I

ايرفاس
بركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

بر ك وحيد

ررسم له  6.000.000 درهم

املقر الرئي�سي : اق مة رتر وم رقم 

374  ب رع عشد املومنـ  الدار 

الشيض ء

رقم التقييد في السج7 التج ري : 

393129

املخولة) الصالحي ت  إط ر  في 

بت ر خ) الشركة  مسير  قرر  له،)

تج ري) متجر  إنش ء) (14/12/2020

مركز) رك دير،) بمدينة  )فرع)) جديد)

الط بق) رك دير،) ب رك  التسوق سيال 

،)جم عة تيكو ـن) (C14 رقم) األر�سي،)

-)إدوت ن 4

ب ملحكمة) الق نوني  اإليداع  تم 

بت ر خ الشيض ء) ب لدار   التج ر ة 

 25)فبراير)2021)تحت رقم)767560

مستخلص من رج7 النشر

1372 I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف الشيع رقم)16/2021

حس ب رقم):)3350

ربكداد) عدن 4  (: األول) الطرف 
الوطنية التعر ف  الشط قة   رقم 

 D 555634)مغربي الجنسية،)الطرف)

 STE ADNANE بركة) (: الث ني)

تم رة) (: االجتم عي) مقره   (BIJOUX
مسيره ) (1609 رقم) (1 املسيرة) حي 

األص7) عدن 4 ربكداد،) (: االجتم عي)

التج ري):)مجوهراتي،)العنوا4):)تم رة)
حي املسيرة)1)رقم)1609)رقم السج7)

التج ري)84080.

بمصلحة) التعرض ت  وستقش7 

التج ر ة) ب ملحكمة  التج ري  السج7 

 15 ( )خمسة عشر) ب لرب ط إلى غ ية)

يوم  من صدور اإلعال4 الث ني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السج7 التج ري

17 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لرب ط

ملف رقم 2021/13

حس ب رقم : 5436

الك م7) عشد  (: األول) الطرف 

التعر ف) الشط قة  رقم  بوحميدي 

مغربي الجنسية،) (A42632 الوطنية)

رقم) فرني  إلي س  (: الث ني) الطرف 

 T الوطنية) التعر ف  الشط قة 

األص7) الجنسية  مغربي  (260091

التج ري):)مقهى،)العنوا4):)عم رة رقم)

14)الرب ط حي النهضة) 17)مح7 رقم)

(: التج ري) السج7  رقم  الرب ط  (1

.89404

بمصلحة) التعرض ت  وستقش7 

التج ر ة) ب ملحكمة  التج ري  السج7 

خمسة عشر يوم ) ( ب لرب ط إلى غ ية)

من صدور اإلعال4 الث ني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السج7 التج ري

5 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لرب ط
ملف رقم : 2021/07
حس ب رقم : 3187

الطرف األول):
بط قة) رقم  بوم لك،) حمو 
التعر ف الوطنية):)A121390)مغربي)

الجنسية.
الطرف الث ني):

بط قة) رقم  بوم لك،) هللا  عشد 
التعر ف الوطنية):)A403582)مغربي)

الجنسية.
 MD DE PIECES(:(األص7 التج ري

DETACHES
5)مكرر،)ب رع) :)الرب ط،) العنوا4)

املغرب العربي،)عم رة ب.
رقم السج7 التج ري):)52220.

بمصلحة) التعرض ت  وستقش7 
التج ر ة) ب ملحكمة  التج ري  السج7 
 (15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر)

يوم  من صدور اإلعال4 الث ني.
اإلعال4 الث ني

رئيس مصلحة السج7 التج ري

128 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لرب ط
ملف رقم : 15/2021

حس ب رقم : 271
الطرف االول):)

لحني4 ع دل)
(: رقم الشط قة التعر ف الوطنية)

.AD67992
مغربية الجنسية.

بركة) (: الث ني) الطرف 
 ALMOSTAOUCEF TEMARA

.SARL AU
د) بلوك  (74 (: االجتم عي) مقره  

مسيرة)2)تم رة.
مسيره  االجتم عي):)لحني4 ع دل.

االص7 التج ري):)صيدلية.
 2 مسيرة) د  بلوك  (74 (: العنوا4)

تم رة..
رقم السج7 التج ري):)76894.

بمصلحة) التعرض ت  وستقش7 

التج ر ة) ب ملحكمة  التج ري  السج7 

15)يوم  من صدور) ب لرب ط الى غ ية)

االعال4 الث ني.

اإلعال4 الث ني
رئيس مصلحة السج7 التج ري

3 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم : 2021/16

حس ب رقم : 

ملف تقديم رص7 تج ري  كحصة في 
بركة طور الت سيس

كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضشط ب ملحكمة التج ر ة بطنجة،)

رنه بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)11 

حس 4) السيد  قدم  (،2021 فبراير)

ايت امنزو الح م7 للشط قة التعر ف)

والس كن) (PA27979 رقم) الوطنية 

بطنجة مجمع ع ئشة بلوك ب عم رة)

2)واملسج7 ب لسج7 التج ري بطنجة)

رصله التج ري) (،130084 تحت رقم)

الك ئن بطنجة تجزئة الخير)42)قطعة)

التأسيس) في بركة طور  كحصة  (2

.BON COIN LED SARL AU(مسم ة

وبن ء)على تقر ر مراقب الحصص)

تم) فقد  (،2021 فبراير) (5 في) املؤرخ 

تقييم االص7 التج ري املذكور بقيمة)

500.000)درهم.

التعرض ت) جميع  ف 4  وعليه 

تقدم بكت بة الضشط بهذه املحكمة)

15)يوم  ابتداء)من ت ر خ) داخ7 رج7)

وم ) (84 للفص7) طشق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج رة.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضشط)

خديجة رقشور

5 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 30/2021

حس ب عدد : 2881

بيع رص7 تج ري
بمقت�سى عقد عرفي موثق بمكتب)

األست ذ جم ل محدا موثق بمراكش)

فبراير) وف تح  (2021 ين ير) (30 يوم)

 2021 9)فبراير) 2021)مسج7 بت ر خ)

بمراكش).

وسني) ابراهيم  السيد  وهب 

بتجزئة) الس كن  (BRAHIM OUSNI

مراكش) ت ركة  (523 املصمودي)

الوطنية)) التعر ف  لشط قة  الح م7 

عشد) السيد  لف ئدة  (P16530 عدد)

 ABDELAZIZ OUSNI العز ز وسني)

 523 املصمودي) بتجزئة  الس كن 

األص7) مجموع  مراكش  ت ركة 

ابن) حي  (120 دك 4) الك ئن  التج ري 

 SNACK BOLZANO(ت بفي4 اسمه

مسج7) (PRESSING BLEU BLANC

ب لسج7 التج ري بمراكش تحت رقم)

115942،)ك7 األص7 التج ري بجميع)

الك ئن ب) امل دية واملعنو ة  عن صره 

حي ابن ت بفي4 مراكش املعد) (120

وهو) ( (SNACK ( سن ك) الستغالل 

بمراكش) التج ري  ب لسج7  مسج7 

ب لسج7) (115942 رقم) تحت 

قدره) بتقو م  وذلك  التحليلي،)

200.000.00)درهم.

رعاله) املذكور  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ر4 

التج ر ة) ب ملحكمة  التج ري  لسج7 

بمراكش داخ7 رج7 يبتدئ من ت ر خ)

اليوم) في  و نتهي  األول  اإلعال4  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال4 الث ني.

اإلعال4 الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

6 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة  التج ر ة بمراكش

ملف رقم : 2021/31

حس ب عدد : 2882

بيع رص7 تج ري
بمقت�سى عقد موثق تلق ه األست ذ)

بت ر خ) بمراكش،) موثق  بومل 4  ر�سى 

 3 بت ر خ) املسج7  (،2021 ين ير) (29

فبراير)2021،)سج7 املداخي7)-2021

رمر ب ستخالص) (،0009486-11071

(،202190411049 توصي7) (،8095

جيروم) ليلي 4،) السيدا4  ب ع 

عدد) السفر  لجواز  الح م7  المبر،)

جوه 4،) والسيد  (13CRO4457

الح م7) زانيولي،) بييتي  ك رل  إر ك،)

(،18FD07523 عدد) السفر  لجواز 

لشركة) وحيدين  مسيرين  بصفتهم  

بركة اإلزده ر بركة ذات مسؤولية)

محدودة واملسجلة ب لسج7 التج ري)

(،75715 عدد) تحت  بمراكش 

كالرا) م ري  ف ليري،) السيدة  لف ئدة 

عدد) السفر  لجواز  الح ملة  ف لك 

مسيرة) بصفته   (،14CE53175

لشركة بركة البي7 مراك�سي بركة)

واملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذات 

عدد) بمراكش  التج ري  ب لسج7 

التج ري) األص7  جميع  (،110619

درب) (،141 رقم) بمراكش،) الك ئن 

واملقيد) القديمة،) الرحشة  رعرج 4،)

ب لسج7 التج ري ملراكش تحت عدد)

75715)من السج7 التحليلي،)وتحت)

الترتيبي،) السج7  من  (،4258 عدد)

واملعنو ة،) امل دية  عن صره  بجميع 

وذلك بثمن قدره)428.161.79)درهم.

رعاله) املذكور  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ر4 

التج ر ة) ب ملحكمة  التج ري  السج7 

بمراكش داخ7 رج7 يبتدئ من ت ر خ)

اليوم) في  و نتهي  األول  اإلعال4  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال4 الث ني.

اإلعال4 الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

7 مكرر

املحكمة  التج ر ة بمراكش

ملف رقم : 2021/32

حس ب عدد : 2887

هشة رص7 تج ري

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ومسج7) (2014 نوفمبر) ف تح  في 

 2014 نوفمبر) (20 بت ر خ) بمراكش 

بيديد،) كر مة  السيدة  وهشت 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 

ب ز كي) الس كنة  (،E504363 رقم)

بنم غة) السيد  لف ئدة  مراكش  (300

الح م7 لشط قة التعر ف) مصطفى،)

.E406183(الوطنية رقم

الك ئن) التج ري  األص7  جميع 

رسول) (201 رقم) الخميس  ب ب 

النظ فة) مواد  لشيع  واملعد  مراكش،)

تحت) التج ري  ب لسج7  واملسج7 

عدد)109790)بجميع عن صره امل دية)

واملعنو ة،)بمشلغ)150.000.00)درهم.

املذكورة) الش ئعة  دائني  فعلى 

إلى) بتعرض تهم  يتقدموا  ر4  رعاله 

ب ملحكمة) التج ري  السج7  قسم 

التج ر ة داخ7 رج7 يبتدئ من ت ر خ)

اليوم) في  و نتهي  األول  اإلعال4  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال4 الث ني.

اإلعال4 الث ني

عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

 8 مكرر

املحكمة  التج ر ة بمراكش

ملف رقم : 2021/33

حس ب عدد : 2896

بيع  رص7 تج ري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) ومسج7  (2021 فبراير) (8

السيد ب ع  (2021 فبراير) (17 بت ر خ)

)عشد العز ز لخوادرة الح م7 لشط قة)

 E253821 رقم) الوطنية  التعر ف 

والس كن بتجزئة املصمودي رقم ار)

7)ت ركة مراكش للسيد ازم ني محمد)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

زنقة) (7 والس كن ب) (E364489 رقم)

ابن ع ئشة مراكش.

الك ئن) التج ري  األص7  جميع 

209،)زنقة ابن طوفي7 الحي الصن عي)

مراكش)،)واملسج7 ب لسج7 التج ري)

امل دية) عن صره  109026بجميع 

  400000.00 بمشلغ) قوم  واملعنو ة،)

درهم.

األص7) ب ئع  دائني  فعلى 

يتقدموا) ر4  رعاله  املذكور  التج ري 

السج7) قسم  إلى  بتصر ح تهم 

التج ري ب ملحكمة التج ر ة بمراكش)

نشر) ت ر خ  من  يبتدئ  رج7  داخ7 

اليوم) في  و نتهي  األول  اإلعال4 

الخ مس عشر من نشر اإلعال4 الث ني.

اإلعال4 الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

9 مكرر

املحكمة التج ر ة بمراكش

ملف رقم : 2021/34

حس ب رقم 2920

 تقديم رص7 تج ري 
حصة في بركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) مسج7  (2021 15)فبراير)

قدمت) (2021 فبراير) (24 بت ر خ)

الح ملة) بقرو4  بن  ليلى  السيدة 

(،C432701 رقم) الوطنية  للشط قة 

التج ري) ب لسج7  مسجلة  والغير 

عملية) بعنوا4  الس كنة  بمراكش 

ي سمي4 رقم)71)ت ركة مراكش.)لف ئدة)

 LAILA BEN CHEKROUN« بركة)

التج ري)) األص7  (»ARCHITECTE

يوغوزالفي ) ب رع  (48 برقم) الك ئن 

»آدم بالزا«)مكتب)201)مراكش،)التي)

هي في طور التأسيس.

رعاله) املذكور  الش ئع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ر4 
التج ر ة) ب ملحكمة  التج ري  السج7 
بمراكش داخ7 رج7 يبتدئ من ت ر خ)
اليوم) في  و نتهي  األول  اإلعال4  نشر 
الخ مس عشر من نشر اإلعال4 الث ني.

اإلعال4 الث ني
رئيس كت بة الضشط

116 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف الشيع رقم 09/7/2021

حس ب رقم : 2989
النشرة األولى

ذ.سعد) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
السق ط املوثق بف س بت ر خ)15)ين ير)
واملسج7) (2021 ين ير) (20  -  2021
الش ئع مروا4) (2021 ين ير) (25 بت ر خ)
كرت ني)CD 221902)الس كن رقم)99 
حي الراحة تجزئة بنيس ف س املشتري)
 CD 674311 اوصالي) العز ز  عشد 
زنقة املشم ش حي زازا) (307 الس كن)
 94928 ف س بيع رص7 تج ري رقم)
4)حي) 35)مكرر زنقة رقم) (: الك ئن ب)
سشعو4) قدره  بثمن  ف س  (1 ط رق)

رلف)70.000)درهم.
رج7) داخ7  التعرض ت  وتقش7 
خمسة عشر يوم  من ت ر خ النشرة)

الث نية ب لجر دة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس))كت بة الضشط

السيد املصطفى خط بي

4 مكرر

املحكمة التج ر ة بف س
2021 / V / 08  ملف الشيع عدد

حس ب عدد 2953
نص االبه ر

بمكتب) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
صدوق) السو�سي  محمد  االست ذ 
 2021 11)فبراير) املوثق بف س بت ر خ)

واملسج7 بت ر خ)15)فبراير)2021.
 H20591 :)لطيفة بنجلو4) الش ئع)
الدالية) تجزئة ر  ض  (39 بـ) الس كن 

الشقة)3)ب رع ابن الخطيب ف س.
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C175840(املشتري):)رحمد الكوهن 
الس كن بـ)14)زنقة الشوعن نية مجمع)

السالم طر ق صفرو ف س.
بيع رص7 تج ري لألص7 التج ري)

عدد)81230.
الك ئن بـ)23)ب رع محمد السالوي)

ف س.
بثمن قدره):)500.000)درهم.

 وتقش7 التعرض ت داخ7 رج7 خمسة
الث نية) النشرة  ت ر خ  يوم  من  عشر 

ب لجر دة الرسمية.
اإلعال4 الث ني

عن رئيس كت بة الضشط

السيد املصطفى خط بي

14 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السج7 التج ري

ملف عدد 08-2021
حس ب خصوص 2009

تفو ت رص7 تج ري
املؤرخ) التوثيقي  العقد  بموجب 
2021)فوت السيد عشد) ين ير) (28 في)
 J12294 هللا دريس بط قته الوطنية)
جميع األص7 التج ري املتعلق ب ملقهى)
بـ) الك ئن  (CAFE 3I MOU املسمى)
 BOUTIQUE 29 HAY SAFA LES
AMICALES)اك دير واملسج7 ب لسج7)
بأك دير) التج ر ة  ب ملحكمة  التج ري 
السيد) لف ئدة  (22961 رقم) تحت 
الوطنية) بط قته  دس ري  لحسن 
بثمن إجم لي قدره) وذلك  (J298419

760.000)درهم.
وبذلك فإ4 رئيس مصلحة كت بة)
ر4) ذي مصلحة  لك7  يعلن  الضشط 
ضشط) بمكتب  تسج7  التعرض ت 
املحكمة التج ر ة بأك دير داخ7 رج7)
يوم  من ت ر خ) ((15( الخمسة عشرة)
النشرة املوالية للنشرة الث نية طشق )
مدونة) من  (104 و) (84 (،83 للمواد)

التج رة.
النشرة الث نية

تحت جميع التحفظ ت

عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

15 مكرر

املحكمة التج ر ة بأك دير
مكتب السج7 التج ري
ملف عدد : 2021/09

حس ب خصو�سي : 2014.
تن زل عن نصيب في األص7 تج ري

بمقت�سى عقد تن زل عن نصيب)
في األص7 التج ري املحرر بمكتب ذ/
اك دير) بهيئة  مصطفى مور د مح م 
31)رغسطس) (: واملصحح اإلمض ء)في)
محمد) املرحوم  ورثة  تن زل  (،2020
اللطيف) عشد  السيد  وهم  جنشوبي 
التعر ف) لشط قة  الح م7  جنشوبي 
J425981)رص لة عن نفسه) الوطنية)
حفيظة) (: وني بة عن والدته وإخوته)
التعر ف) لشط قة  الح ملة  ارطيمي 
جنشوبي) وسه م  (J454200 الوطنية)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 
و عثم 4 جنشوبي الح م7) (J494056
 J547272 لشط قة التعر ف الوطنية)
عن نصيبهم في األص7 التج ري الك ئن)
 4 بلوك) (4 ب حي بئر نزرا4 رقم رقم)
لف ئدة) اك دير،) تيكو ن  (26 زنقة)
الح م7) اسنس م  الحسي4  السيد 
 J367158 لشط قة التعر ف الوطنية)

بثمن قدره)40.000)درهم.
وبذلك فإ4 رئيس مصلحة كت بة)
ر4) ذي مصلحة  لك7  يعلن  الضشط 
ضشط) بمكتب  تسج7  التعرض ت 
املحكمة التج ر ة بأك دير داخ7 رج7)
املوالية) ((15( يوم ) عشرة  الخمسة 
للنشرة الث نية طشق  للمواد)83،)84،)

و)104)من مدونة التج رة.
النشرة الث نية

تحت جميع التحفظ ت

عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

16 مكرر

املحكمة التج ر ة بأك دير
مكتب السج7 التج ري

ملف رقم 2021/11
حس ب خصو�سي : 2016 م

بيع رص7 تج ري
املحرر) الشيع  عقد  بمقت�سى 
التواتي) الرحيم  عشد  ذ.) بمكتب 
 2021 ين ير) (19 مه م بهيئة رك دير في)

ين ير) (22 بت ر خ) اإلمض ء) املصحح 
2021)ب ع بموجشه السيد عشد املنعم)
لشط قة) الح م7  املخت ر  بن  مح سن 
التعر ف الوطنية)BE 482705)جميع)
 02 برقم) الك ئن  التج ري  األص7 
زنقة ابن ربد الحي الصن عي رك دير)
واملسج7 ب لسج7 التج ري ب ملحكمة)
 60114 رقم) تحت  بأك دير  التج ر ة 
لف ئدة من السيدة لال عذراء)العلوي)
العشدالوي الح ملة لشط قة التعر ف)
الوطنية رقم)BL 46716)بثمن إجم لي)

قدره)300.000)درهم.
وبذلك فإ4 رئيس مصلحة كت بة)
ر4) ذي مصلحة  لك7  يعلن  الضشط 
ضشط) بمكتب  تسج7  التعرض ت 
املحكمة التج ر ة بأك دير داخ7 رج7)
املوالية) (15 يوم ) عشرة  الخمسة 
من) (84 الث نية طشق  للم دة) للنشرة 

مدونة التج رة.
النشرة الث نية

تحت جميع التحفظ ت
عن رئيس مصلحة))كت بة الضشط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تفو ت لألص7 التج ري

ملف رقم 21-09

 بمقت�سى عقد توثيقي حرر بمكتب

موثقة) الحمزاوي  رج ء) األست ذة 

 2021 فبراير) (18 بت ر خ) بمكن س 

الحجوجي) س رة  السيدة  فوتت 

96)الكورنيش) الس كنة ب لرب ط فيال)

لشط قة) الح ملة  م  ي  ح  الفتح  حي 

 D567741 رقم) الوطنية  التعر ف 

املسم ة) للصيدلية  التج ري  األص7 

»صيدلية املنصور«)الك ئن ب لح جب)

ب رع) (2 تجزئة الدولة الشطر الث ني)
التج ري) ب لسج7  املقيدة  (19 رقم)

صف ء) للسيدة  (75816 رقم) تحت 

املسيرة) حي  بتم رة  الس كنة  الصي د 

 14 227)إق مة الصف ء)رقم) 1)عم رة)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 

رقم)AD207871)وذلك بثمن إجم لي)

قدره)600.000)درهم.

لذلك فإ4 جميع التعرض ت يجب)
ب ملحكمة) الضشط  بكت بة  ر4 توضع 
التج ر ة بمكن س داخ7 رج7 خمسة)
النشرة) ت ر خ صدور  من  يوم   عشر 

الث نية.
النشرة الث نية

عن رئيس كت بة الضشط
ب ملحكمة التج ر ة بمكن س

11 مكرر

املحكمة التج ر ة بمكن س
تحو 7 شخص طشيعي إلى شخص 

معنوي
ملف رقم 2021/10

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في ف تح)
الشخص) تحو 7  تم  (2021 م رس)
الذاتي كرواز مليكة الح م7 لشط قة)
 F335587 رقم) الوطنية  التعر ف 
تحت) التج ري  ب لسج7  واملسجلة 
معنوي) شخص  إلى  (37482 رقم)
 STE PHARMACIE BAB تحت اسم)
RHA)بركة في طور التأسيس الك ئن)
مقره  بحي بر مة ب ب الرحة رقم)57 

مكن س.
التج ري) األص7  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)1.400.000)درهم.
لذلك فإ4 جميع التعرض ت يجب)
ب ملحكمة) الضشط  بكت بة  ر4 توضع 
التج ر ة بمكن س داخ7 رج7 خمسة)
صدور) ت ر خ  من  يوم   ((15( عشر)

النشرة الث نية.
النشرة الث نية

عن رئيس كت بة الضشط
املحكمة التج ر ة بمكن س

12 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130098
حس ب رقم : 12877
تفو ت األص7 التج ري

من):)السيد عشد الع لي الجوهري،)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

.BK332506(رقم
هللا،) سعد  سفي 4  السيد  (: إلى)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

.CT801288(رقم
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هو) الذي  التج ري  األص7 

الك ئن) املأكوالت،) لشيع  مخصص 
زنقة) مكرر،) (42 الشيض ء،) ب لدار 

الذي) العق د،) محمد  عش س 

ب لسج7) مسج7  الش ئع  بخصوصه 

التج ري التحليلي ب ملحكمة التج ر ة)

تحت رقم)379912.

تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

ب لدار) التج ري  السج7  مكتب 

عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضشط

18 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 130106

حس ب رقم : 12945
تفو ت األص7 التج ري

وحيد،) العز ز  عشد  السيد  (: من)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
.B749378(رقم

إلى):

السيد عشد الع لي فوزي،)الح م7)

رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

.N74730

السيدة خديجة الخ مة،)الح ملة)

رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

.BE660488

األص7 التج ري الذي هو مخصص)

ب لدار) الك ئن  األثواب،) بق ي   لشيع 
رقم) (،47 زنقة) حي الفرح،) الشيض ء،)

الذي بخصوصه الش ئع مسج7) (،42

ب لسج7 التج ري التحليلي ب ملحكمة)

التج ر ة تحت رقم)337854.

تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

ب لدار) التج ري  السج7  مكتب 

عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضشط

19 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 130116
حس ب رقم : 13060

عقد تقدمة
السيد يحي فوقلة الح م7 للشط قة)
F25777)بصفته ممث7) الوطنية رقم)
للشخص الطشيعي ومسج7 ب لسج7)
رقم) تحت  الشيض ء) ب لدار  التج ري 
وحيد) مسير  وبصفته  (،210984
املسم ة) التكو ن،) طور  في  لشركة 
 FIDUCIAIRE ORIENTALE DE

.GESTION ET COMPTABILITE
خص ئصه  ك لت لي):

تم تصر ح على م  يلي):
تم القي م بتقدمة طشيعية لشركة))
 FIDUCIAIRE ORIENTALE DE
 GESTION ET COMPTABILITE
املحدودة) املسؤولية  ذات  بركة 

بشر ك وحيد مقره  االجتم عي ب):
(،3 إق مة بهرزاد) زنقة سومية،)
ب مليي،) (،22 رقم) الخ مس  الط بق 

الدار الشيض ء.
تم مس همة في الشركة املذكورة)
رعاله بجميع عن صر رصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التج ري  األص7 
للعن صر) م لكة  الشركة  وتصشح 
املس هم به  ابتداء)من يوم تسجيله )

في السج7 التج ري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو4 
لألص7) امللكية  ك م7  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الح لي  التج ري 
توقيع هذا العقد وسيكو4 له  ريض )
النه ئي) اإلنش ء) من  ابتداء) االنتف ع 
لهذه الشركة لألص7 التج ري الك ئن)

ب لدار الشيض ء)ب):
األول،) الحسن  ب رع  (،150

الط بق األول،)رقم)2.
واملسج7 ب لسج7 التج ري ب لدار)

الشيض ء)تحت رقم)210984.
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السج7 التج ري.
النشرة األولى

رئيس كت بة الضشط

20 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 130124
حس ب رقم : 13097

بيع حقوق مش عة ألص7 تج ري
ب ع السيد رحمد الع رف الح م7)
رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 
B456150)لف ئدة السيد مسعود رنوار)
الح م7 لشط قة التعر ف الوطنية رقم)
مجموع الحقوق املش عة) (B202554
التي تمث7)%25)التي يملكه  في األص7)
الع مة) الغذائية  املواد  بيع  التج ري 
 11 rond-point(الك ئن ب لدار الشيض ء
واملسج7) (Tizi Ousli Ain Sebaa
ب لسج7 التج ري تحت رقم)271952.
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدار) التج ري  السج7  مكتب 
عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

عن رئيس كت بة الضشط

21 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 130126
حس ب رقم : 13178
تفو ت حق اإليج ر

ف طمة،) غربي  السيدة  فوتت 
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 
عريش) السيدة  إلى  (B585644 رقم)
التعر ف) لشط قة  الح ملة  سن ء،)

.BL44844(الوطنية رقم
التج ري) للمح7  اإليج ر  حق 
الك ئن ب لدار الشيض ء،)درب الشلدية،)
هللا،) عشد  بن  محمد  سيدي  س حة 

رقم)14.
التج ري) ب لسج7  املسجلة 
الشيض ء) ب لدار  التج ر ة  ب ملحكمة 

تحت رقم)213944.
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدار) التج ري  السج7  بمكتب 
عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى 

عن رئيس كت بة الضشط

22 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 130130
حس ب رقم : 13191

بيع رص7 تج ري
ب ع السيد عشد الرحم 4 اهداج،)
(،BE586584(الح م7 للشط قة الوطنية
السيدة ز نة جمود،)الح ملة للشط قة)

.BE581316(الوطنية
لف ئدة):

الح م7) سالمي،) ي سي4  السيد 
للشط قة الوطنية)Y372706)؛

الح م7) السالمي،) برف  السيد 
للشط قة الوطنية)EA199148)؛

املقداد،) بن  الصمد  عشد   السيد 
.EE297811(الح م7 للشط قة الوطنية

األص7 التج ري عش رة عن مصبنة،)
 27 زنقة) الشيض ء،) ب لدار   الك ئنة 
السج7) القريعة،) حي  (،77 رقم)

التج ري رقم)299932)و290996.
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج7 التج ري ب لدار الشيض ء)
يوم ) ((15( داخ7 رج7 خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

عن رئيس كت بة الضشط

23 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 130136
حس ب رقم : 13244

بيع رص7 تج ري
من طرف):

الح ملة) فضيلة،) ربال  السيدة 
رقم) للتعر ف  الوطنية  للشط قة 

BE16812)؛
الح م7) سعيد،) مش ل  السيد 
رقم) للتعر ف  الوطنية  للشط قة 

BE726995)؛
الح م7) هش م،) مش ل  السيد 
رقم) للتعر ف  الوطنية  للشط قة 

BE728298)؛
الح م7) محمد،) مش ل  السيد 
رقم) للتعر ف  الوطنية  للشط قة 

BE835129)؛
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الح ملة) مليكة،) مش ل  السيدة 
رقم) للتعر ف  الوطنية  للشط قة 

BE578875)؛
الح ملة) السيدة مش ل خديجة،)
رقم) للتعر ف  الوطنية  للشط قة 

.BE771414
علي،) حمو  ريت  السيد  لف ئدة 
للتعر ف) الوطنية  للشط قة  الح م7 
الحقوق) مجموع  (B271075 رقم)
الذي) التج ري،) األص7  في  املش عة 
الك ئن) مطعم،) عن  عش رة   هو 
محمد) ب رع  (،45 الشيض ء) ب لدار 
ب لسج7) مسج7  غير  الخ مس،)

التج ري ب لدار الشيض ء.
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السج7 التج ري ب لدار الشيض ء)
يوم ) ((15( داخ7 رج7 خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

عن رئيس كت بة الضشط

24 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 128634
حس ب رقم : 4182

بيع اص7 تج ري
الســعيد) (: الســيد) طــرف  مــن 
(: عمــ د الديــن الح مــ7 للشط قــة رقــم)

B 2 7 0 9 0 8
ف ضيــ7) عــزوز  (: الســيد) لف ئــدة 
رقــم) الوطنيــة  للشط قــة  الح مــ7 

.B H 3 1 5 5 1 1
مجمــوع االصــ7 التجــ ري املســتغ7)
كمقهــى تحــت اســم)»مقهــى الك ضمية«)
الك ئــن ب لــدا رالشيضــ ء)الحــي الحســني)
 8 زنقــة) (E7/142 لس ســفة)  تجزئــة 

رقم)1.
التجــ ري) ب لســج7  واملســج7 
.361146 تحــت رقــم) ب لدار الشيضــ ء)
التعرضــ ت) فــإ4  وبذلــك 
ب ملحكمــة) الضشــط  بمكتــب  تســج7 
التجــ ري) الســج7  مكتــب  التج ر ــة 
ب لدار الشيضــ ء)-)داخــ7 رجــ7 خمســة)
األولــى) للنشــرة  املوالــي  يومــ   عشــرة 

نيــة لث  وا
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم : 130058
حس ب رقم : 12493

عقد تقدمة
الح ملة) جدي  م جدة  السيدة 
 BJ 388140 رقم) الوطنية  للشط قة 
الطشيعي) للشخص  ممث7  بصفته  
ب لدار) التج ري  ب لسج7  ومسج7 
الشيض ء)تحت رقم)407964)وبصفته )
مسير وحيد لشركة في طور التكو ن)

SAFO MEDIC)خص ئصه  ك لت لي):
تم تصر ح على م يلي):

طشيعية) بتقدمة  القي م  تم 
ذات) بركة  (SAFO MEDIC لشركة)
وحيد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 
حي) (5 زنقة) (2 ب) االجتم عي  مقره  
ع دل الحي املحمدي،)الدار الشيض ء.

تم مس همة في الشركة املذكورة)
رعاله بجميع عن صر رصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التج ري  األص7 
للعن صر) م لكة  الشركة  وتصشح 
املس هم به  ابتداء)من يوم تسجيله )

في السج7 التج ري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو4 
لألص7) امللكية  ك م7  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الح ل  التج ري 
توقيع هذا العقد وسيكو4 له  ريض )
النه ئي لهذه) اإلنش ء) االنتف ع ابتداء)
الشركة األص7 التج ري الك ئن ب لدار)
الحي) ع دل  حي  (5 زنقة) (2 الشيض ء)
املحمدي واملسج7 ب لسج7 التج ري)

ب لدار الشيض ء)تحت رقم)407964
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السج7 التج ري.
النشرة الث نية 

107 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم 130066
حس ب رقم 12580

تفو ت األص7 التج ري
الح م7) عشود  عي�سى  السيد  من 
رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 
بوبعيب) السيد  إلى  (BE 102031
التعر ف) العسكري الح م7 لشط قة 

.MA 2449(الوطنية رقم

العسكري،) الرحيم  عشد  السيد 

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
.MA 52006(رقم

الح م7) الزهيري،) خ لد  السيد 

 MA التعر ف الوطنية رقم) لشط قة 

.35357

هو) الذي  التج ري  االص7 

مخصص لشيع الفط ئر الك ئن ب لدار)
 5 زاو ة الحزام الكشير زنقة) الشيض ء)
حي عمر بن الخط ب الذي) (،36 رقم)

ب لسج7) مسج7  الش ئع  بخصوصه 

التج ري التحليلي ب ملحكمة التج ر ة)

تحت رقم):)188778.

تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

ب لدار) التج ري  السج7  بمكتب 

عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية 

108 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم 130072

الرمز البريدي 12688

عقد تقدمة
الح ملة) الصنه جي  منى  السيدة 

 BE رقم) الوطنية  التعر ف  لشط قة 

الشيض ء) ب لدار  الس كنة  (464462

14،)تجزئة بر فة بركة) ك ليفورني )

 PHARMACIE MOUNA SNHAJI

محدودة) مسؤولية  ذات  بركة 
بشر ك وحيد،)ررسم له )2.525.000 

درهم الك ئن مقره  ب لدار الشيض ء،)
بوبنتوف) (1 زنقة) (،9 درب امليتر رقم)

 L’apporteuse(ق مت املوفرة للتقدمة

الفص7) مقتضي ت  إط ر  في  بتقدمة 

161)األول للمدونة الع مة للضرائب)

عن صر) مجموع  بتقدمة  املتعلق 

واملطلوب ت) )األصول)) املوجودات)

الشركة) لف ئدة  ملق ولته   )الخصوم))

بركة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

  PHARMACIE MOUNA SENHAJI

في طور التكو ن التي قررت ر4 تنشئه )

لهذا الغرض تحت جميع الضم ن ت)

املكونة) العن صر  بجميع  الق نونية 

العالمة) فيه  بم   التج ري  لألص7 

 pharmacie(التج ر ة صيدلية املن رة

التج ري) األص7  إ4  (menara

الشيض ء،) ب لدار  مستغ7  للصيدلية 

درب امليتر رقم)9،)زنقة)1)بوبنتوف.

التج ري) األص7  هذا  سبي7  على 

طرف) من  القيد  تم  للصيدلية،)

ب لسج7) الصنه جي  منى  السيدة 

رقم) تحت  الشيض ء) للدار  التج ري 

305.298)من السج7 التحليلي.

بكت بة) التعرض ت  تلقي  سيتم 

الضشط لدى املحكمة التج ر ة للدار)

عشر) خمسة  اج7  داخ7  الشيض ء)

يوم ))15))على ربعد تقدير بعد النشر)

الث ني.

النشرة الث نية 

109 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 130074

حس ب رقم : 12689

عقد تقدمة

الح م7) ح تم،) ي سي4  السيد 

 BE801511 رقم) الوطنية  للشط قة 

الطشيعي) للشخص  ممث7  بصفته 

ب لدار) التج ري  ب لسج7  ومسج7 

الشيض ء)تحت رقم)420306)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكو ن)

األم 4«) حي  »صيدلية  الشركة)

خص ئصه  ك لت لي):

تم تصر ح على م  يلي):

تم القي م بتقدمة طشيعية لشركة)

ذات) بركة  األم 4«) حي  »صيدلية 

وحيد،) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

مقره  االجتم عي ب):)تجزئة األم 4)2،)

رقم)261)رم7 الغالم،)الدار الشيض ء.
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تم املس همة في الشركة املذكورة)

رعاله بجميع عن صر رصول وخصوم)

الطشيعي) للشخص  التج ري  األص7 

للعن صر) م لكة  الشركة  وتصشح 

املس هم به  ابتداء)من يوم تسجيله )

في السج7 التج ري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكو4 

لألص7) امللكية  ك م7  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكو4 له  ريض )

النه ئي) اإلنش ء) من  ابتداء) االنتف ع 

لهذه الشركة األص7 التج ري الك ئن)

 2 تجزئة األم 4) (: ب) ب لدار الشيض ء)

رقم)261،)ره7 الغالم،)الدار الشيض ء.)

ب لدار) التج ري  ب لسج7  واملسج7 

الشيض ء)تحت رقم)420306.

تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السج7 التج ري.

النشرة الث نية 
رئيس كت بة الضشط

110 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم 130090

حس ب رقم 12816
بيع رص7 تج ري

الق �سي،) محمد  السيد  ب ع 

رقم) الوطنية  للشط قة  الح م7 

بيفال4) السيد  لف ئدة  (،BK24107

حسن،)الح م7 للشط قة الوطنية رقم)

عش رة) التج ري  األص7  (،EB21644

الك ئنة ب لدار الشيض ء،) عن مخبزة،)

 156 الرقم) (،33 الزنقة) املدو4  بي4 

رقم) التج ري  ب لسج7  واملسج7 

.242328

تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 

التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

ب لدار) التج ري  السج7  مكتب 

عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية 

111 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم 130096
حس ب رقم 12876
تفو ت رص7 تج ري

تفو ت من السيد محمد املومو،)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
ملي ء) السيدة  إلى  (B89652 رقم)
لشط قة) الح ملة  االدري�سي،) الجن تي 
(،CD182056(التعر ف الوطنية رقم
الذي هو مخصص) التج ري  األص7 
نصف) الج هزة  املالبس  لشيع 
(،81 الجملة،)الك ئن ب لدار الشيض ء،)
الذي) بوجدور،) حي  العش سي4  زنقة 
ب لسج7) مسج7  الش ئع  بخصوصه 
تحت) التج ر ة  ب ملحكمة  التحليلي 

رقم)244502.
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدار) التج ري  السج7  مكتب 
عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية 

112 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء
ملف رقم 130112
حس ب رقم 12970
تفو ت رص7 تج ري

تفو ت من السيدة برفة العلج،)
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح ملة 
عمر) السيد  إلى  (،F503095 رقم)
التعر ف) لشط قة  الح م7  االزرق،)
األص7) (،BE765336 رقم) الوطنية 
التج ري الذي ه مخصص للصيدلة،)
الك ئن ب لدار الشيض ء،)ب رع ب حم د)
والذي بخصوصه) (،82 بلفيدير رقم)
التحليلي) ب لسج7  مسج7  الش ئع 
رقم) تحت  التج ر ة  ب ملحكمة 

.260402
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدار) التج ري  السج7  مكتب 
عشر) خمسة  رج7  داخ7  الشيض ء)

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية 

113 مكرر

املحكمة التج ر ة ب لدار الشيض ء

ملف رقم : 130118

حس ب رقم : 13061

عقد تقدمة
الح م7) بلفقير  طيبي  السيد 

 B422641 رقم) الوطنية  للشط قة 

الطشيعي) للشخص  ممث7  بصفته 

ب لدار) التج ري  ب لسج7  واملسج7 

 283710 رقم) تحت  الشيض ء)

وبصفته بر ك وحيد لشركة رجي ل)

 ECOLE AJIAL ( السالم الخصوصية)

 ASSALAM AL KHOSSOUSSIA

خص ئصه  ك لت لي):

السالم) رجي ل  (: التج ري) اإلسم 

 ECOLE AJIAL ( الخصوصية)

.ASSALAM AL KHOSSOUSSIA

ذات) بركة  (: الق نوني) الشك7 

املسؤولية املحدودة بشر ك وحيد.

التعليم) (: االجتم عي) الغرض 

الخصو�سي.

محمد) ب رع  (: االجتم عي) املقر 

الخ مس مديونة،)الدار الشيض ء.

 520.000 (: االجتم عي) الررسم ل 

درهم.

:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)

طرف املسير السيدة طيبي بلفقير ملدة)

غير محدودة مع جميع الصالحي ت.

املدة):)99)سنة.

تم تصر ح على م  يلي):

طشيعية) بتقدمة  القي م  تم 

رجي ل السالم الخصوصية)) ( لشركة)

 ECOLE AJIAL ASSALAM AL

ذات) بركة  (KHOSSOUSSIA

وحيد) بشر ك  املحدودة  املسؤولية 

محمد) ب رع  االجتم عي  مقره  

تم) الدار الشيض ء) الخ مس مديونة،)

املس همة في الشركة املذكورة رعاله)

بجميع عن صر رصول وخصوم األص7)

وتصشح) الطشيعي  للشخص  التج ري 

الشركة م لكة للعن صر املس هم به )

من يوم تسجيله  في السج7) ابتداء)

التج ري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكو4 
لألص7) امللكية  ك م7  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الح ل  التج ري 
توقيع هذا العقد وسيكو4 له  ريض )
اإلنش ء) ت ر خ  من  ابتداء) االنتف ع 
األص7) (: ب) الشركة  لهذه  النه ئي 
الشيض ء) ب لدار  الك ئن  التج ري 
ب رع محمد الخ مس مديونة،)الدار)
الشيض ء،)واملسج7 ب لسج7 التج ري)
الشيض ء) ب لدار  التج ر ة  ب ملحكمة 

تحت رقم)283710.
تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 
التج ر ة) ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

مكتب السج7 التج ري.
النشرة الث نية 
رئيس كت بة الضشط

114 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

إبه ر هشة رص7 تج ري
ملف رقم : 2021/1
حسب رقم : 1997

املؤرخ) العدلي  الرسم  بمقت�سى 
بدفتر) واملضمن  (2019 ين ير) (17 في)
284)صحيفة) ر رقم) (68 األمالك رقم)
 2020 نوفمبر) (3 بت ر خ) (315
رقم) التسجي7 تحت  بإدارة  املسج7 
2019000280270551)وهب السيد)
 L117577(عشد االله األبهب وطنيته
للسيدة حميدة األبهب وطنيته  رقم)
للمقهى) التج ري  األص7  (L117578
الك ئنة) بشرى  ب ي  ق عة  املسم ة 
بش رع محمد الخ مس رقم)4)القصر)
الكشير واملسج7 ب ملحكمة االبتدائية)
 4250 رقم) تحت  الكشير  ب لقصر 
واملعنو ة) امل دية  عن صره  بجميع 
مشلغ) في  املوهوب  امللك  قوم  وقد 
قدره سشعم ئة وخمسي4 رلف درهم)

750.000)درهم.
تقديم) دائن  ك7  فعلى  وعليه 
رج7) داخ7  املحكمة  لهذه  تعرضه 

رقص ه)15)يوم  من النشرة الث نية.
النشرة الث نية

عن رئيس مصلحة))كت بة الضشط

رنس املصش حي

22 مكرر
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املحكمة االبتدائية بانزكان
إبه ر تقديم رص7 تج ري

حصة في بركة
بعشة السج7 التج ري
ملف رقم : 2021/03
حس ب رقم : 6660

بمقت�سى عقد مس همة في بركة)
وتقر ر) (2021 فبراير) (2 في) مؤرخ 
 27 في) املؤرخ  الحس ب ت  مراقب 
بكت بة) مودع  وبطلب  (2021 ين ير)
 2021 فبراير) (22 بت ر خ) الضشط 
عشده) محمد  استيتو  السيد  قدم 
الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 
التج ري) األص7  (D321834 رقم)
مكرر ب رع) و109) (109 الك ئن برقم)
الدبيرة) رموك ي  الخ مس  محمد 
التج ري) ب لسج7  واملسج7  انزك 4 
14368)ب لسج7 التحليلي) تحت رقم)
الشركة) في  كحصة  املحكمة  بهذه 
 LE GRAND PHARMACIE املدعوة)
محدودة) بركة  (D’AMOUGAY
الوحيد) الشر ك  ذات  املسؤولية 
بنفس) االجتم عي  مقره   والك ئن 

العنوا4 املش ر إليه رعاله.
رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبن ء)
ذي)) لك7  الضشط  كت بة  مصلحة 
الشيع) على  التعرض ت  ر4  مصلحة 
هذه) ضشط  بكت بة  تودع  املذكور 
15)يوم ) املحكمة داخ7 رج7 رقص ه)
املوالية للنشرة الث نية طشق  للم دة)4 

من مدونة التج رة.
النشرة الث نية

مصلحة))كت بة الضشط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
بعشة السج7 التج ري
ملف رقم : 2021/01

يعلن رئيس مصلحة كت بة الضشط)
بت رودانت) االبتدائية  املحكمة  لدى 
األص7) تقديم  عقد  بمقت�سى  رنه 
 2021 فبراير) (19 التج ري املؤرخ في)
لشركة) اخراز  الحسن  السيد  قدم 
 ASSURANCES TRAOUDANT
جميع األص7 التج ري الك ئن (SARL

بحي الشالليع ب رع املخت ر السو�سي) (

تجزئة الزهور إقليم ت رودانت والذي)

وقد) التأمين ت  وكي7  عن  عش رة  هو 

 1.516.192.93 قدره) مشلغ  في  قوم 

التحليلي) ب لسج7  املسج7  درهم 

ب ملحكمة االبتدائية بت رودانت تحت)

رقم)5014.

التعرض ت) جميع  فإ4  وعليه 

15)يوم  املوالية للنشرة) تقدم داخ7)

الث نية.

النشرة الث نية
اإلمض ء)

حليف بنجرايف

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع رص7 تج ري

ملف رقم : 2021/1

حس ب رقم : 2830

بمقت�سى عقد مؤرخ في)11)فبراير)

2021)ب ع السيد حسني عشد السالم،)

الوطنية) التعر ف  لشط قة  الح م7 

الس كن بدوار اغرام) (I316143 رقم)

لف ئدة) بأز الل،) واو زغت  سرغي4 

السيد محمد سعداد الح م7 لشط قة)

.I97379(التعر ف الوطنية رقم

الك ئن) التج ري  األص7  جميع 

بواو زغت،) الث ني  الحسن  بش رع 

والذي هو عش رة عن إق مة سي حية)

واملسج7 ب لسج7 التج ري تحت رقم)

ب ملحكمة االبتدائية بأز الل) (13638

واملعنو ة،) امل دية  عن صره  بجميع 

بمشلغ قدره)110.000)درهم.

رعاله) املذكور  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  ر4 

السج7 التج ري ب ملحكمة االبتدائية)

بأز الل داخ7 رج7 يبتدئ من ت ر خ)

اليوم) في  و نتهي  األول  اإلعال4  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال4 الث ني.

االعال4 الث ني
رئيس مصلحة كت بة الضشط

ادريس ب قس

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن أحمد
بيع رص7 تج ري

كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 
ب بن) االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
املسج7) التج ري  األص7  ر4  رحمد 

تحت رقم):)4216.
 MARCHAND(:(النش ط التج ري

DROGUISTE EN DETAIL
 MARCHAND DE PIECE
 DETACHEES POUR VOITURES

.AUTOMOBILES
زنقة) (64 (: االجتم عي) املقر 

الخوارزمي روالد امراح.
في اسم):)محمد نظيف.

(: رقم) الوطنية  تعر فه  بط قة 
.WB29361

روالد) الخوارزمي  زنقة  (: الس كن)
امراح.

للسيد) ب لترا�سي  بيعه  تم  قد 
املهدي نظيف)+)عمر نظيف.

((: رقم) الوطنية  التعر ف  بط قة 
.WB147115 + WB175385

الس كن):)دوار روالد بوز د سيدي)
حج ج ابن رحمد.

في املؤرخ  العقد   بموجب 
طشق  ملقتضي ت) (2020 ديسمبر) (23
الق نو4 املنظم لشيع األص7 التج ري)
التعرض على) في  الراغشي4  لذا فعلى 
رداء)ثمن الشيع ر4 يضعوا تعرض تهم)
بكت بة الضشط بهذه املحكمة داخ7)
رج7)15)يوم  ابتداء)من ت ر خ النشرة)

الث نية.
النشرة الث نية

رئيس مصلحة كت بة الضشط

محمد عواد

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بيع رص7 تج ري

ملف رقم : 2021/01
حس ب خصو�سي رقم : 16702

بمقت�سى عقد موثق حرر بمكتب)
موثق) الكوي�سي  هللا  عشد  األست ذ 
بمدينة القنيطرة بت ر خ ف تح م رس)
 MONSIEUR SAID ب ع) (،2021
 ASSELALOU MAROCAIN CIN :

األص7 التج ري الك ئن ب)) (X78208

355)بلوك ك روالد اوجيه القنيطرة.

املستغ7 ك):)بيع املواد بشه الطشية.

 SOUS( L’ENSEIGNE( »PARA

»OULAD OUJIH

لدى) التج ري  ب لسج7  واملقيد 

ب لقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

 200.000 مشلغ) مق ب7  (63130 رقم)

 SOCIETE PAR لف ئدة) درهم 

.PODIUM SARL

رعاله) املذكور  الش ئع  دائني  فعلى 

ر4 يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة)

 15 االبتدائية ب لقنيطرة داخ7 رج7)

من ت ر خ النشرة الث نية) يوم  ابتداء)

طشق  للفص7)84)من مدونة التج رة.

االعال4 الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضشط

كوثر الش وي

منتدب قض ئي من الدرجة الث نية

129 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع رص7 تج ري

ملف رقم : 2021/02

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب ملدير ة) واملسج7  (2021 م رس) (3

م ي) (5 بت ر خ) للضرائب  الجهو ة 

ن جي األست ذ  طرف  من  (2021 

ب ع) عشد هللا مح مي بهيئة خر شكة،)

السيد عشد املجيد بوراقي بن محمد،)

د) النجد  إق مة  بـ) الق طن  مغربي،)

مراكش،) مبروكة  حي  (2 الشقة) (24

الوطنية) التعر ف  لشط قة  والح م7 

منصر) عشد  للسيد  (،I415442 رقم)

دوار) الس كن  مغربي،) الشودار،) بن 

اوالد حداد الحمري قي دة بني سمير)

والح م7 لشط قة التعر ف) وادي زم،)

األص7) (،QA75357 رقم) الوطنية 

التج ري املخصص الستغالل مقهى)

بهذه) التج ري  ب لسج7  واملسج7 

ب لسج7) (6628 رقم) تحت  املحكمة 

قرب) الحربة  حي  والواقع  التحليلي 

بركة بيم وادي زم.
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تسج7) التعرض ت  فإ4  وبذلك 

بمكتب الضشط ب ملحكمة االبتدائية)

بوادي زم داخ7 رج7 خمسة عشر)

النشرة) ت ر خ صدور  من  يوم   ((15(

الث نية.

االعال4 الث نية

138 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ رقم : 20/6254/498

بيع عق ر ب ملزاد العلني

رص لة) بعلة  خديجة  (: لف ئدة)

مالك) ابنته   عن  وني بة  نفسه   عن 

جعفري.

زكر  ء)جعفري.

املطيع) حميد  ذ/) (: عنه ) ينوب 

املح مي بهيئة بني مالل.

الرحم 4) عشد  ورثة  (: ضد)

الجعفري.

كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

 2021 يونيو) (8 بت ر خ) رنه  بني مالل 

بق عة) زواال  الواحدة  الس عة  على 

بيع) سيقع  املحكمة  بهذه  الشيوع ت 

ب ملزاد العلني للعق رات الت لية):

العق ري) الرسم  ذي  العق ر 

 46 امللك املسمى كم ل) (10/48152

الك ئن ب ملح7 املدعو اوربيع بني مالل)

سنتي ر الذي عش رة) (2 ار) (5 مس حته)

عن بقعة ررضية ع ر ة ص لحة للشن ء)

فيال والك ئنة بجن 4 الط هر بني مالل،)

وقد حدد الثمن االفتت حي لشيعه من)

طرف الخشير في مشلغ)550.000)درهم.

العق ري) الرسم  ذي  العق ر 

دازهرة) املسمى  امللك  (10/27107

الذي) سنتي ر  (4 ار) (1 مس حته) (4/2

عش رة عن بقعة ررضية ع ر ة ص لحة)

والك ئنة بأوالد حمدا4 تجزئة) للشن ء)

2)بني مالل،)وقد حدد الثمن) دازهرة)

االفتت حي لشيعه من طرف الخشير في)

مشلغ)360.000)درهم.

العق ري) الرسم  ذي  العق ر 

الرابحة) املسمى  امللك  (10/73356

90)سنتي ر الذي عش رة عن) مس حته)

للشن ء) ص لحة  ع ر ة  ررضية  بقعة 

والك ئنة ب ملح7 املدعو روالد حمدا4)

الثمن) حدد  وقد  مالل،) بني  النزالة 

االفتت حي لشيعه من طرف الخشير في)

مشلغ)330.000)درهم.

العق ري) الرسم  ذي  العق ر 

املسمى) امللك  (10/63165

 9 ار) (2 مس حته) تمكنونت29-11)

سنتي ر الذي عش رة عن بقعة ررضية)

والك ئنة ب ملح7) ع ر ة ص لحة للشن ء)

حدد) وقد  مالل،) بني  اوربيع  املدعو 

طرف) من  لشيعه  االفتت حي  الثمن 

الخشير في مشلغ)450.000)درهم.

وعلى من رست عليه املزادية ا4)

يؤدي الثمن فورا مع ز  دة)3%)واجب)

الخز نة الع مة.

يمكن) املعلوم ت  من  وللمز د 

االتص ل بقسم التنفيذات القض ئية)

دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمض ء):)رئيس مصلحة كت بة الضشط

6

املحكمة االبتدائية بشني مالل

ملف التنفيذ رقم : 20/6254/498

بيع منقوالت ب ملزاد العلني

رص لة) بعلة  خديجة  (: لف ئدة)

مالك) ابنته   عن  وني بة  نفسه   عن 

جعفري.

زكر  ء)جعفري.
املطيع) حميد  ذ/) (: عنه ) ينوب 

املح مي بهيئة بني مالل.
الرحم 4) عشد  ورثة  (: ضد)

الجعفري.
كت بة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
 2021 يونيو) (8 بشني مالل رنه بت ر خ)
بق عة) زواال  الواحدة  الس عة  على 
بيع) سيقع  املحكمة  بهذه  الشيوع ت 

ب ملزاد العلني للمنقوالت الت لية):
سي رة من نوع رونو كونكو املسجلة)
وقد حدد) (،،26197 ر) (61 تحت رقم)
طرف) من  لشيعه   االفتت حي  الثمن 

الخشير في مشلغ)62.000)درهم.
سي رة من نوع مرسيدس))املسجلة)
وقد حدد) (،،30965 ر) (56 تحت رقم)
طرف) من  لشيعه   االفتت حي  الثمن 

الخشير في مشلغ)80.000)درهم.
وعلى من رست عليه املزادية ا4)
 %10 ز  دة) مع  فورا  الثمن  يؤدي 

واجب الخز نة الع مة.
يمكن) املعلوم ت  من  وللمز د 
االتص ل بقسم التنفيذات القض ئية)
دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمض ء):)رئيس مصلحة كت بة الضشط

7
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وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد 

رقم)811

املرجع):)املرسوم رقم)84.20.2

بت ر خ)11)فبراير)2020

العق ر املدعو) إ4 محضر تحديد 

»عق ر االستثم ر«،)الذي تم تحديده)

»حج وا،) في اسم الجم عة الساللية)

وزاو ة) منيع  ذوي  الشواطر،)

الحجوي«،)قد تم وضعه بمقر قي دة)

إقليم) تدجيت  بني  دائرة  منيع  ذوي 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

غ ية إلى  وذلك  منيع  ذوي   لقي دة 

8)يوليو)2021.

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.

29

وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد 

رقم)812

املرجع):)املرسوم رقم)85.20.2

بت ر خ)11)فبراير)2020

العق ر املدعو) إ4 محضر تحديد 

تحديده) تم  الذي  نطلش «،) »ايدامن 

»ايت) الساللية) الجم عة  اسم  في 

قد تم وضعه بمقر) حمو بلحسن«،)

إقليم) ت لسينت  قي دة بومر م دائرة 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

لقي دة بومر م وذلك إلى غ ية)8)يوليو)

.2021

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.

30

وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد 

رقم)816

املرجع):)املرسوم رقم)87.20.2

بت ر خ)11)فبراير)2020

العق ر املدعو) إ4 محضر تحديد 

في) تحديده  تم  الذي  »بوربي«،)

»ايت) الساللية) الجم عة  اسم 

قد تم وضعه بمقر) حمو بلحسن«،)

إقليم) ت لسينت  قي دة بومر م دائرة 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

لقي دة بومر م وذلك إلى غ ية)8)يوليو)

.2021

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.
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وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد 

رقم)818

املرجع):)املرسوم رقم)88.20.2

بت ر خ)11)فبراير)2020

العق ر املدعو) إ4 محضر تحديد 

تحديده) تم  الذي  حم م«،) »واد 

»ايت) الساللية) الجم عة  اسم  في 

قد تم وضعه بمقر) حمو بلحسن«،)

إقليم) ت لسينت  قي دة بومر م دائرة 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

غ ية إلى  وذلك  بومر م   لقي دة 

8)يوليو)2021.

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.
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وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد 

رقم)820

املرجع):)املرسوم رقم)20.2.89

بت ر خ)11)فبراير)2020

العق ر املدعو) إ4 محضر تحديد 

تحديده) تم  الذي  املخ ر ج«،) »قلب 

»ايت) الساللية) الجم عة  اسم  في 

قد تم وضعه بمقر) حمو بلحسن«،)

إقليم) ت لسينت  قي دة بومر م دائرة 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

لقي دة بومر م وذلك إلى غ ية)8)يوليو)

.2021

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.
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وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد 

رقم)824

املرجع):)املرسوم رقم)91.20.2

بت ر خ)11)فبراير)2020

العق ر املدعو) إ4 محضر تحديد 

في) تحديده  تم  الذي  »الخنك«،)

»ايت) الساللية) الجم عة  اسم 

قد تم وضعه بمقر) حمو بلحسن«،)

إقليم) ت لسينت  قي دة بومر م دائرة 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

لقي دة بومر م وذلك إلى غ ية)8)يوليو)

.2021

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.
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وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 827

املرجع):)املرسوم رقم)93.20.2

بت ر خ)11)فبراير)2020

إ4 محضر تحديد العق ر الجم عي)

الذي تم) »سهب احرض 4«،) املدعو)

الساللية) الجم عة  في اسم  تحديده 

»ايت بن وادف7«،)قد تم وضعه بمقر)

إقليم) ت لسينت  قي دة بومر م دائرة 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

غ ية إلى  وذلك  بومر م   لقي دة 

8)يوليو)2021.

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.
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وزارة الداخلية

مدير ة الشؤو4 القرو ة

إعال4 عن إيداع محضر التحديد  

رقم 829

املرجع):)املرسوم رقم)94.20.2

بت ر خ)11)فبراير)2020

إ4 محضر تحديد العق ر الجم عي)

تم) الذي  »املج ديب«،) املدعو)

الساللية) الجم عة  في اسم  تحديده 

»ايت بن وادف7«،)قد تم وضعه بمقر)

إقليم) ت لسينت  قي دة بومر م دائرة 

فجيج،)وكذا ب ملح فظة على األمالك)

العق ري) املسح  ومصلحة  العق ر ة 

حيث يمكن لك7 من يعنيه) بوجدة،)

األمر االطالع عليه.

من) (9 واستن دا ملقتضي ت امل دة)

الق نو4 رقم)63.17)املتعلق ب لتحديد)

اإلداري ألرا�سي الجم ع ت الساللية)

فإ4 رج7 التعرض على هذا التحديد)

ربهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ت ر خ نشر) (2021 ربر 7) (7 ابتداء)من)

هذا اإلعال4 ب لجر دة الرسمية.

التعرض) ر4  إلى  اإلب رة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصر ة رم م السلطة املحلية)

غ ية إلى  وذلك  بومر م   لقي دة 

8)يوليو)2021.

 10 واستن دا إلى مقتضي ت امل دة)

إليه) املش ر  (63.17 من الق نو4 رقم)

رعاله يجب على ك7 متعرض ر4 يودع)

لدى املح فظة على األمالك العق ر ة)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلش   بوجدة 

تعرضه،)وذلك داخ7 ثالثة ربهر))3) 

بعد انصرام رج7 تقديم التعرض ت)

ري قش7)9)ركتوبر)2021.
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