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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 املعلنو  في ضيدا  اإلشهاا القانوني إثبات هو1تهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحم2 اإلدااة بية ضسؤولية فيما يتعلق بمممو  اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

HM TP
 SARL

تسجي2 شركة في السج2 التجااي 
بعد نق2 ضقرها االجتاعي إلى تاضسنا

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

غير العادي املنعقد في الرباط بتاا1خ 

املقر  نق2  وبعد   ،2020 يوليو   23

ضسؤولية  لشركةذات  االجتماعي 

 10 عمااة  بضال  إقاضة  إلى  ضحدودة 

ضح2 اقم 10 تاضسنا.

تم القيام بما يلي :

ضسؤولية  ذات  شركة  تسجي2 

في السج2   HM TP SARL ضحدودة 

التجااي تمااة تحت اقم 132465.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

تمااة  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت اقم 699 يوم 22 ضااس 2021.

1 P

 JET SAHARA

MULTISERVICES
SARL AU

اقم 99 تجزئة الفتح 2 توالل 

ضكناس

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 JET 6 يوليو 2020، قرا شركاء شركة

 SAHARA MULTISERVICES SARL

AU بربس ضال 110.000 داهم تنفيذ 

العمليات التالية :

بمبلغ  الشركة  ضال  ابس  ز1ادة 

 500.000 ليصبح  داهم   390.000

داهم ضوزعة على النحو التالي :

الكبريتي فوز1ة 5000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   8 بتاا1خ  بمكناس  التجاا1ة 

2020، تحت اقم  191.
2 P

 JET SAHARA
MULTISERVICES

SARL AU
اقم 99 تجزئة الفتح 2 توالل 

ضكناس
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 JET 25 بغسطس 2020، قرا شركاء
 SAHARA MULTISERVICES SARL
AU بربس ضال قداه 500.000 داهم 

تنفيذ العمليات التالية :
نق2 ضقر الشركة ضن ضكناس 133 
العنوا   إلى  القصبة  داب بن عالل 

التالي :
توالل   2 الفتح  تجزئة   99 اقم 

ضكناس.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاا1خ  بمكناس  التجاا1ة 
بغسطس 2020، تحت اقم 8  2.

3 P

 JET SAHARA
MULTISERVICES

SARL AU
اقم 99 تجزئة الفتح 2 توالل 

ضكناس
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 JET شركاء  قرا   ،2019 يوليو   2 
 SAHARA MULTISERVICES SARL
داهم   10.000 بربس ضال قداه   AU

تنفيذ العمليات التالية :

بمبلغ  الشركة  ضال  ابس  ز1ادة 

 110.000 ليصبح  داهم   100.000

ضوزع على النحو التالي :

الكبريتي فوز1ة 1.100 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاا1خ  بمكناس  التجاا1ة 

2019، تحت اقم 3151.

4 P

ائثمانية فداد ش ذ م م

5 املركز التدااي ابن سينا بكدال الرباط

الهاتف : 0537775972

AIJ PROMOTION
SARL

تحو21 املقر االجتماعي للشركة
املصادقة على بيع الحصص 

االجتماعية
استقالة املدير السابق وتعيي  ضدير 

جديد
 توسيع النشاط االجتماعي للشركة
تجديد القانو  االسا�سي للشركة

العام  الجمع  ضحمر  حسب 

18 فبراير  بتاا1خ  االستثنائي املنعقد 

 AIJ شركة  شركاء  قرا   ،2021

ذات   PROMOTION SARL

والتي  داهم    00.000 الربسمال 
عقبة  زنقة   6 بشااع  ضقرها  يوجد 

وعي  بسردو  بكدال الرباط.

تحول املقر االجتماعي للشركة ضن 

العنوا  :
شااع 6 زنقة عقبة وعي  بسردو  

بكدال الرباط.

إلى العنوا  الجديد :
اقم 6 زنقةعي  بسردو  بونك2 56 

شااع عقبة بكدال الرباط.

البند  فإ   التحو21  لهذا  وتبعا 
اقم   ضن القانو  األسا�سي للشركة 

سيصبح على هذا  النحو :

املصادقة على نق2 ضلكية بسهم 

السيد ضحمد الرضاش لصالح السيدة 

 600 ب  املقداة  بوا1اغلي  نوزهة 

سهم، والسيد جعفر الرضاش املقداة 

ادايس  والسيد  سهم   1000 ب 

الذين  سهم   1000 ضقاب2  الرضاش 

قبلو هذا البيع.

اقم  البند  فإ   البيع  لهذا  وتبعا 

للشركة  األسا�سي  القانو   ضن   7

سيصبح على الشك2 التالي :

اقم  البند  فإ   البيع  لهذا  وتبعا 

للشركة  األسا�سي  القانو   ضن   7

سيصبح على الشك2 التالي :

 1000 الرضاش  ضحمد  السيد 

حصة اجتماعية.

 1000 بوا1اغلي  نزهة  السيدة 

حصة اجتماعية.

 1000 الرضاش  جعفر  السيد 

حصة اجتماعية.

 1000 الرضاش  ادايس  السيد 

حصة اجتماعية.

حصة    000 الحصص  ضجموع 

اجتماعية.

السيد  املدير  استقالة  قبول 

ضحمد الرضاش بعد إعفائه ضن املدة 

جعفر  السيد  وتعيي   قماها،  التي 

الرضاش ضديرا جديدا للشركة لفترة 

غير ضحددة.

بجميع  قانونا  الشركة  إلتزام 

توقيع  بمجرد  بها  املتعلقة  األعمال 

املدير.
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تمديد الغرض االجتماعي للشركة 
في األنشطة التالية :

والبيع  والشراء  التفاوض 
والعمولة  والتسو1ق  والتمثي2 
عام  بشك2  والتجااة  والسمسرة 
لجميع املواد واألثاث املكتبي وبجهزة 
الكمبيوتر واللوازم املكتبية وضنتجات 
الطباعة واملواد االستهالكية املكتبية 
واملواد  الكمبيوتر  وضستهلكات 
والبمائع بجميع بنواعها وضن جميع 

ضصاداها.
الصوت،  نظام  التصميم، 
والبصر1ة،  السمعية  املعدات 
املطابخ  ضعدات  والنوم  الفراش 
تكييف  الطعام،  قاعات  واملطاعم، 

الهواء، والفنادق.
تجديد القانو  األسا�سي للشركة 
بمقت�سى  عليه  ضنصوص  هو  كما 

ضحمر الجمع العام االستثنائي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   ،2021 ببر21    5 بتاا1خ 

.112 10
5 P

NOUVELLE MAISON
فسخ عقد الشركة التأسي�سي

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
العام  الجمع  قرا   ،2021 فبراير   5
بمقرها االجتماعي دواا بوشيحة عي  

عتيق تمااة.
فسخ عقد تأسي�سي   : قرا ضا يلي 

للشركة.
اافايي2  السيد   : املصفي  تسمية 

برديلي.
االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بتمااة بتاا1خ 12 فبراير 2021، تحت 

اقم 602.
6 P

 ENTREPRISE CHAIBI
KHAMAR

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

بترايخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   ،2021 6 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ضحدودة التي خصائصها كالتالي :

 ENTREPRISE شركة   : التسمية 
CHAIBI KHAMAR ش م م.

الهدف : ضقاولة األشغال املختلفة.
نق2 البمائع.

بيع ضواد البناء بالتقسيط.
املنزه  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

جماعة ضصمودة وزا .
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
100.000 داهم ضجزب  ابس املال : 
داهم   100 1000 حصة ضن فئة  إلى 
الشك2  على  وضوزعة  كلها  ضحراة 

التالي :
 350 الشعيبي  ضحمد  السيد 

حصة.
 350 الشعيبي  هللا  عبد  السيد 

حصة.
 150 الشعيبي  يوسف  السيد 

حصة.
 150 الشعيبي  ياسي   السيد 

حصة.
املجموع : 1000 حصة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

: تسير الشركة ضن طرف  التسيير 
السيدا  ضحمد الشعيبي وعبد هللا 
الشعيبي ملدة غير ضحددة ضع جميع 

الصالحيات لتسيير الشركة.
األاباح  تحديد  بعد   : األاباح 
لتكو1ن   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزا   االبتدائية  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   30 بتاا1خ 
2981 بالسج2 التجااي اقم 1755.

7 P

RADY78
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة
بترايخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   تم وضع   ،2021 15 فبراير 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة التي خصائصها كالتالي :

 RADY78 شركة   : التسمية 

ش م م.

الهدف : كراء السيااات.

املقر االجتماعي : حي بكادير تجزئة 

بعالش اقم 11 وزا .

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
داهم ضجزب   90.000  : ابس املال 

داهم   100 حصة ضن فئة   900 إلى 

الشك2  على  وضوزعة  كلها  ضحراة 

التالي :

 450 الرا�سي  عصام  السيد 

حصة.

السيد ضنعم الع�سي 450 حصة.

املجموع : 900 حصة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

: تسير الشركة ضن طرف  التسيير 

غير  ملدة  الرا�سي  عصام  السيد 

ضحددة ضع جميع الصالحيات لتسيير 

الشركة.

األاباح  تحديد  بعد   : األاباح 

لتكو1ن   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزا   االبتدائية  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   ،2021 ضااس  بتاا1خ  2 

.2979

السج2 التجااي اقم 1751.

8 P

RIVE DU NORD
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بشر1ك وحيد
 8 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   ،2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشر1ك  ضحدودة 

خصائصها كالتالي :

RIVE DU NORD ش   : التسمية 

م م بشر1ك وحيد.

: استغالل ضحطة البنزين  الهدف 

للسيااات.

املقر االجتماعي : دائرة وزا  طر1ق 

سوق األابعاء كلم 3.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
داهم ضجزب   100.000 ابس املال 

داهم   100 1000 حصة ضن فئة  إلى 

ضحراة كلها في اسم :

السيد بشير فكري 1000 حصة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

التسيير : تسير  الشركة ضن طرف 

السيد بشير فكري ملدة غير ضحددة ضع 

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األاباح  تحديد  بعد   : األاباح 

لتكو1ن   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزا   االبتدائية  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   17 بتاا1خ 

.2978

السج2 التجااي اقم 9 17.

9 P

SAGOUR TRAV
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   ،2021   ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة التي خصائصها كالتالي :

 SAGOUR شركة   : التسمية 

TRAV ش م م.

الهدف : ضقاولة األشغال املختلفة.

ضنعش عقااي.

سيدي  دواا   : االجتماعي  املقر 

الشر1ف  احمد  بجماعة  بوز1تو  

بقيادة سيدي بوصبر  وزا .

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
داهم ضجزب   90.000  : ابس املال 

داهم   100 حصة ضن فئة   900 إلى 

الشك2  على  وضوزعة  كلها  ضحراة 

التالي :
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 540 لفحال  السالم  السيد عبد 
حصة.

السيد سالم الكوا 360 حصة.
املجموع : 900 حصة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

: تسير الشركة ضن طرف  التسيير 
والسيد  لفحال  السالم  عبد  السيد 
سالم الكوا ملدة غير ضحددة ضع جميع 

الصالحيات لتسيير الشركة.
األاباح  تحديد  بعد   : األاباح 
لتكو1ن   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزا   االبتدائية  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   30 بتاا1خ 

.2980
السج2 التجااي اقم 1753.

10 P

STANDING CIMENT
ش م م بشر1ك وحيد

ابسمال : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : حي العدير تجزئة 
اكرام شااع عبد الخالق الطريس 

اقم 9  وزا 
فسخ الشركة
تسمية ضصفي

االستثنائي  العام  الجمع  إ  
بتاا1خ  املنعقد  الوحيد  للشر1ك 

19 فبراير 2021، قد قرا ضا يلي :
فسخ الشركة قب2 األوا  ابتداء 

ضن هذا التاا1خ.
تعيي  السيد غوتي عدال كمصفي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزا   االبتدائية  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   17 بتاا1خ 

.2977
11 P

اسيسطانس بزنس بنك
تأسيس

بتاا1خ 3 ضااس 2021، تم تأسيس 
ضسؤولية  ذات  شركة  ذات  شركة 

ضحدودة وذات املواصفات التالية :

بزنس  اسيسطانس   : التسمية 

بنك شركة ذات ضسؤولية ضحدودة.

املوضوع :

تدبير ضلفات املنازعات.

تدبير امللفات العقاا1ة.

القمايا  جميع  في  استشااة 

القانونية العقاا1ة البنكية التأضينات.

تدبير قمايا تحصي2 الديو .

املقر االجتماعي : بيت قسو اقم 81 

تيفلت.

سنة ابتداءا ضن تاا1خ   99  : املدة 

اإلنجاز النهائي.

 10.000  : االجتماعي  الربسمال 

 100 100 سهم ضن  داهم ضقسمة ل 

داهم للسهم.

زا1دي  الحسن  لفائدة  سهم   50

سهم لفائدة ياسي  زا1دي و25   25

سهم لفائدة حسام زا1دي.

السيد  طرف  ضن  الشركة  تسيير 

غير  زضنية  ملدة  زا1دي  الحسن 

ضحددة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   30 بتاا1خ 

.98

12 P

ERBOMA
SARL AU

في  املؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

27 يناير  2021، بانزكا  تم تأسيس 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

في  ضميزاتها  تكمن  الوحيد،  الشر1ك 

ضا يلي :

.ERBOMA SARL AU : التسمية

بدا  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

تلغاز1ت، ضركز بلفاع، إقليم شتوكة، 

بيت باها.

الهدف االجتماعي :

الطازجة  الطهي  بعشاب  إنتاج 

واملحاصي2 األخرى.

انتاج ضنتجات زااعية بخرى.

املنتجات  وتسو1ق  ونق2  جمع 

املصنعة.

بنواع  جميع  وتصدير  استيراد 

النباتات.

املنتجات  وتصدير جميع  تسو1ق 

الزااعية.

املبنية  األاا�سي،  جميع  حيازة 

وكذلك بي ضمتلكات  املبنية،  بو غير 

عقاا1ة.

براءات  جميع  على  الحصول 

التجاا1ة  والعالضات  االختراع 

واكتسابها  والعمليات  والتراخيص 

واستخداضها وتخصيصها وضساهمتها 

في الحساب الحصري للشركة.
وتداول  وتأجير  وتشغي2  اقتناء 

التي  التجاا1ة  األصول  جميع  وإدااة 

لها غرض ضماث2.

االستحواذ على حصة بو ضصلحة 

جميع  في  األشكال  ضن  شك2  بأي 

ذات  التجاا1ة  األعمال  بو  الشركات 

الغرض املماث2.

املعاضالت  جيمع  عاضة  بصفة 

واملالية  والصناعية  التجاا1ة 

بشك2  املرتبطة  والعقاا1ة  واملنقولة 

ضباشر إو غير ضباشر باألشياء املذكواة 

تساعد  ب   يحتم2  التي  بو  بعاله 

بي  وكذلك  وتطو1رها  تحقيقها  في 

بيا  ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  ضشااكة 

كا  شكلها وجود كائن ضماث2 يسعى 

لتحقيق بهداف ضماثلة بو ذات صلة.

الشر1ك الوحيد :

 MADER KRAUTER شركة 

ضسجلة  ضجهولة  شركة   AG

CHE- بكونطو  الجااي  بالسج2 

االجتماعي  وضقرها   ،210.441.275

 BUCHSERTASSE 2, 8113  : ب 

 BOPPELSEN EN SUISSE,

 REPRESENTEE M. MADER

.ULRICH

التسيير  ضهام  بسندت   : التسيير 

ملدة غير ضحدودة، للسادة :

السيد MADER ULRICH، حاض2 

.X0151277 لجواز السفر

 WOLFEL, TABIAS السيد 

السفر  لجواز  حاض2   ،RUDI

.CG9H36RXF

 99 الشركة  ضدة  حددت   : املدة 

بالسج2  تسجيلها  ضن  وذلك  سنة، 

التجااي.

 100.000  : الشركة  ابسمال 

100 حصص اجتماعية  داهم تمث2 

بقيمة 1000 داهم للحصة الواحدة، 

ضوزعة كالتالي :

 MADER KRAUTER AG شركة 

1000 حصص اجتماعية.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  بانزكا   التجاا1ة 

2021، تحت اقم 2 7.

13 P

A G I N SARL

 ADAM TRANSACTION
SARL

بانعقاد الجمع العام الغير العادي 

 ADAM TRANSACTION لشركة 

قرا   ،2021 يناير   25 بتاا1خ    SARL

الشركاء ضا يلي :

بيع الحصص االجتماعية :

إلى  هشام  احي2  السيد  باع 

حصة   100 السيدة بقاا1د  اشيدة 

اجتماعية.

باع السيد إسماعي2 اإلداي�سي إلى 

حصة   100 السيدة بقاا1د  اشيدة 

اجتماعية.

تقسيم ابسمال الشركة بعد هذا 

البيع كالتالي :

 500 اشيدة  بقاا1د   السيدة 

حصة اجتاعية

ضجموع األسهم : 50.000 داهم.

قانو   ضن  و7   6 الفصلي   تغيير 

األسا�سي للشركة.

احي2  السيد  وإعفاء  استقالة 

هشام والسيدة بقاا1د  اشيدة ضن 

التسيير.

اشيدة  بقاا1د   السيدة  تعيي  

ضسيرة للشركة.
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وتوقيعها الوحيد يلزم الشركة.

تغيير الشك2 القانوني للشركة.

ضن شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشر1ك واحد.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة 

باملحكمة التجاا1ة بالرباط تحت اقم 

112375 بتاا1خ فاتح ببر21 2021.

14 P

FATH 35

STE CIVILE IMMOBILIERE
العام  الجمع  ضحمر  بموجب 

الغير العادي، املنعقد بتاا1خ 9 فبراير 

القرااات  الشركاء  اتخذ   ،2021

التالية :

للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 

شركة  لتصبح  عقاا1ة  شركة  ضن 

نتج  ضما  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

الصماد  عبد  السيد  استقالة  عنه 

بحراوي والسيدة خديجة بحراوي ضن 

ضناصبهم كإداا1ي  ضشااكي .

تعيي  كمسيرين ملدة غير ضحدودة :
بحراوي  الصماد  عبد  السيد 

.B567005 الحاض2 للبطاقة الوطنية

السيدة خديجة بحراوي الحاضلة 

.BE 20 81 للبطاقة الوطنية

ليصبح  الشركة  تسمية  تغيير 

ضسؤولية  ذات  شركة   FATH 35

ضحدودة.

تمديد الهدف االجتماعي للشركة 

كالتالي :

األاا�سي  اإلنعاش العقااي، شراء 

ضلكية  في  عقاا1ة  ضجمعات  لبناء 

بو  السكني  لالستخدام  ضشتركة 

التجااي إلعادة البيع بو اإليجاا.

وإنشاء  وبيعها  األاا�سي  حيازة 

التجاا1ة  واملحاالت  املكاتب 

املشاايع  جميع  وتطو1ر  وتسو1قعها 

العقاا1ة.

املتعلقة  األعمال  بجميع  القيام 

بمجال العقااات.

ضن  شك2  بأي  املصالح  بخذ 
بو  العمليات  جميع  في  األشكال 

األعمال التجاا1ة ألي غرض.
وجميع  إنجاز جميع ضواقع البناء 
تلك  وخاصة  التقسيم  بعمال 
والصرف  الطرق  بأعمال  املتعلقة 
جميع  وكذلك  والكهرباء  الصحي 
والعزل  والطالء  اإلنشائية  األعمال 
والخشب  األملنيوم  ونجااة  املائي 

واملعد  وضا إلى ذلك.
تم  الذي   : الرئي�سي  املقر  نق2 
في  البيماء  الداا  في  سابقا  إنشاؤه 
35-37 شااع دي برجراك إلى العنوا  
شااع بوليفااد   191  : الجديد التالي 
الفوااات، الطابق الثالث، حي عادل، 

حي ضحمدي الداا البيماء.
األسا�سي  النظام  تشكي2  إعادة 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ذلك  البيماء  بالداا  التجاا1ة 
تحت اقم   ،2021 بتاا1خ فاتح ببر21 

.772796
15 P

S&M SHOPPING
SARL AU

ااسمالها : 10.000 داهم
زاو1ة شااع عبد املؤضن وزنقة سمية 

إقاضة شهر زاد 3 طابق 5
الداا البيماء

تأسيس
بموجب عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
تم   ،2021 ضااس   9 في  البيماء 
املسؤولية  ضحدودة  شركة  تأسيس 
فيها  تتجلى  وحيد  شر1ك  ذات 

الخاصيات التالية :
 S&M SHOPPING£  : التسمية 

.SARL AU
وشراء  بيع  استيراد،   : الهدف 
بالتجزئة  البيع  وتوزيع  وتسو1ق 
وبدوات  املنتجات  لجميع  والجملة 

املائدة الطبخ والديكوا.
شااع  زاو1ة   : الرئي�سي  املقر 
إقاضة  سمية  وزنقة  املؤضن   عبد 

شهر زاد 3 طابق 5، الداا البيماء.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن التدو1ن 

بالسج2 التجااي.
نقدا  داهم   10.000  : ابسمال 

 100 سهم ضن فئة   100 إلى  ضقسم 

داهم للسهم الواحد كالتالي :

السيدة سلوى اضهدي 100 حصة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

املتصرف ملدة غير ضحدودة.

السيدة سلوى املهدي.
يقرا   : وتوزيعه  الربح  تخصيص 

الجمع  طرف  ضن  الربح  تخصيص 

العام بالتناسب ضع النسبة اململوكة 

ضن األسهم في ابس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

السج2  اقم  تحت   ،2021 ضااس 

التجااي اقم 494607.

16 P

STE ISICH NIDZAR MODE
SARL AU

تأسيس شركة
العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 

ضااس   5 بتاا1خ  املنعقد  التأسي�سي 

 ISICH شركة  تأسيس  تم   ،2021

.NIDZAR MODE SARL AU

باملواصفات التالية :

 STE ISICH NIDZAR  : التسمية 

.MODE

قبو،   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تجزئة سيد الهادي   1 إقاضة إسكا  

زواغة فاس.

 100.000  : ضبلغ ابسمال الشركة 

التي  حصة   1000 ضن  ضكو   داهم 

فاطمة  الحا�سي  السيدة  تمتلكها 

الزهراء.

غرض الشركة : خياطة.

تصنيع املالبس.

التسيير للسيدة : الحا�سي فاطمة 

الزهراء.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداءا ضن تقييدها 

بالسج2 التجااي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   23 بتاا1خ 
1354 وتم تسجي2 الشركة بالسج2 

التجااي تحت اقم 66863.
17 P

 PETRO WOULT
SARL

تأسيس شركة
بترايخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  إنشاء  تم   ،2021 19 ضااس 

ذات الخصائص التالية :
 PETRO WOULT : شركة  االسم 

ش م م.
الحسن  شااع   : االجتماعي  املقر 
الثاني طر1ق تسنيت ص ب 32 طاطا.
الهدف االجتماعي : تسو1ق جميع 

املتجات البترولية )وقود وغاز(.
غسي2،  تشغي2 ضحطة الخدضة، 
تز1يت، تفريغ املركبات، تسو1ق قطع 
الغياا، الصيانة واإلصالح، استغالل 
بمطعم  املرتبطة  األعمال  جميع 

املقهى عن بعد، التبغ والصحف.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسج2 التجااي.
الربسمال : حدد ابسمال الشركة 
في 180.000 داهم ضقسمة إلى 1800 
للحصة  داهم   100 بقيمة  حصة 

الوحيدة ضقسمة كالتالي :
برح الحسن 900 حصة.
برح ضبااك : 900 حصة.

عي  السيد برح ضبااك   : التسيير 
غير  ملدة  وذلك  للشركة  ضسيرا 

ضحدودة.
العام  الجمع  قرا   : التوقيع 
برح  بي   ضنفردا  التوقيع  يكو   ب  
ضبااك بو برح الحسن وذلك ملدة غير 

ضحدودة.
السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
: 5% لالحتياط االجتماعي  األاباح 
تبعا  الشركاء  على  ضقسم  والباقي 
ابسمال  في  شر1ك  ك2  لحصص 

الشركة.
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الشركة   : التجااي  السج2 
ضسجلة بالسج2 التجااي باملحكمة 

االبتدائية بطاطا تحت اقم 625.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ضااس   29 بتاا1خ  بطاطا  االبتدائية 

2021، تحت اقم 18/21.
18 P

 STE CAFE RESTAURANT
IMIM MAGHREB ARABE

SARL
بمقت�سى ضحمر اجتماع املنعقد 
لشركة   ،2021 ضااس  فاتح  بتاا1خ 
 STE CAFE RESTAURANT IMIM
ابسمالها   ،MAGHREB ARABE
اقم  ضقرها  الكائن  داهم   100.000
الصناعي  الحي  كلميم  طر1ق    70

تزنيت تقرا ضا يلي :
الحصص  تفو1ت  على  املصادقة 
العربي  طاهري  السيد  بي   املبرضة 

لفائدة السيد بلمود  بوجمعة.
االنسحاب النهائي السيد طاهري 

العربي ضن الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
المبط باملحكمة االبتدائية بتزنيت 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   9 بتاا1خ 

.2021/90
19 P

MOUNIRA AUTOS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اقم السج2 التجااي : 701 1

إنشاء شركة
 18 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرشيدية  وضسجلة   2021 ضااس 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
 ذات املسؤولية املحدودة تتلخص في 

ضا يلي :
MOUNIRA AUTOS : التسمية

.SARL
الهدف اإلجتماعي :

تاجر في قطع غياا السيااات.
ضيكانيكي.

املقر اإلجتماعي : قصر بوالد ضعطى 

هللا عرب الصباح ز1ز اافود.

 100.000.00   : ابسمال الشركة 

داهم.

السيد ضوالي عبد هللا   : التسيير 

الداي�سي اقم البطاقة الوطنية اقم 

ابراهيم  السيد  نائبه  بو   UC95850

الوطنية  البطاقة  اقم  الداي�سي 

.UC144167

 1 701 اقم  التجااي  سج2 

باملحكمة اإلبتدائية بالرشيدية.

20 P

KOUAL TRAVAUX DIVERS

S.A.R.L

تعديالت قانونية

اإلستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 KOUAL TRAVAUX ملساهمي 

املسؤولية  ذات  شركة   DIVERS

ابسمالها  البالغ  املحدوددة 

ضقرها  والكائن  داهم   100.000.00

حي  ج  بلوك   1 0 ب  اإلجتماعي 

الوحدة العيو ، تقرا ضا يلي :

 670( حصص  ضجموع  تفو1ت 

السيد ضحسن ضعفى لفائدة  حصة( 

بحمد ضعفى.

للشركة  القانوني  الشك2  نغيير 

ضن شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة  

ملساهم واحد.

ضن  الشركة  ابسمال  افع 

100.000.00 داهم إلى 200.000.00 

داهم بخلق حصص نقدية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيو  

اقم  تحت   2021 ببر21   2 بتاا1خ 

.2021/1023

21 P

SOS ICE
S.A.R.L

تعديالت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

ذات  شركة   SOS ICE ملساهمي 

املسؤولية املحدوددة البالغ ابسمالها 

ضقرها  والكائن  داهم   100.000.00

اإلجتماعي بشااع ضكة، زنقة فاس حي 

تقرا  العيو ،   السعادة عمااة وفاء 

ضا يلي :

عمر  السيد  حصة   165 تفو1ت 

الفراج لفائدة ضحمد بوحنانة.

السيد  حصة   165 تفو1ت 

اداي�سي  ضحمد  لفائدة  الفراج  عمر 

العيساوي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيو  

اقم  تحت   2021 ببر21   2 بتاا1خ 

.2021/1024

22 P

 STE. MARENOSTRUM

OUTHAMA
شركة ضااي نوستروم اوتهاضا

شركة ضحدودة املسؤولية

ابسمالها : 10.000.00 داهم

58 س شااع ضوالي اسماعي2 

حسا  الرباط

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

قرا   2020 يوليو   20 في  املؤاخ 

ضساهمو الشركة ضا يلي :

يونس  القجيري  السيد  استقالة 

ضن ضهمة تسيير الشركة.

املجيد  اليزغي عبد  السيد  تعيي  

كمسير للشركة ملدة غير ضحدودة.

التأسي�سي  القانو   تحديث 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم التسجي2 2667.

23 P

 EDUCATION شركة
 DEVELOPPEMENT

COMPANY
شركة ضساهمة

ابسمالها : 680.000.000 داهم
املقر اإلجتماعي : شااع سيدي ضحمد 
بن عبد هللا، برج ضاا1نا2، الطابق 

الخاضس ضاا1نا شوبينج سانتر 
الداا البيماء

اقم السج2 التجااي : 411069 
الداا البيماء

اقم التعر1ف الجبائي : 26109865
اجتماع  ضحمر  بمقت�سى 
وغير  العادية  العاضة  الجمعية 
 EDUCATION لشركة  العادية 
 DEVELOPPEMENT COMPANY
 ،2020 يونيو   26 بتاا1خ  املنعقدة 

تقرا ضا يلي:
املصادقة على تعيي  السيدة نجاة 
فالو بلقاسم والسيد سليما  قشاني 
للمدة  اإلدااة  ضجلس  في  كعمو1ن 
الجمعية  انعقاد  عند  تنتهي  التي 
العاضة التي ستصادق على حسابات 

سنة  202.
املجيد  عبد  السيد  استقالة 
الطازالوي ضن ضهاضه كعمو ضجلس 
االدااة واملصادقة على انتداب السيد 
سعد صباا كعمو في ضجلس اإلدااة 
للمدة التي تنتهي عند انعقاد الجمعية 
العاضة التي ستصادق على حسابات 
ضن  تعيينه  وتسجي2  سنة  202، 
قب2 ضجلس اإلدااة كرئيس ضدير عام.
بروسيت  فيني  شركة  استقالة 
اإلدااة  ضجلس  كعمو  ضهاضه  ضن 
شركة  انتداب  على  واملصادقة 
ضجلس  في  كعمو  للتنمية  صوضيد 
اإلدااة للمدة التي تنتهي عند انعقاد 
الجمعية العاضة التي ستصادق على 
وتعيي  السيد   2020 حسابات سنة 
عثما  نجي هللا كممث2 دائم لشركة 

صوضيد للتنمية. 
للشركة  اإلجتماعي  املقر  نق2 
شااع  الدااالبيماء،  28،  ضن 
الجديد  العنوا   إلى  الزاقطوني 
شااع سيدي  بالدااالبيماء،  الكائن 
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برج  هللا  عبد  بن  سيدي  ضحمد 

ضاا1نا  الخاضس  الطابق  ضاا1نا2، 

شوبينج سانتر وذلك ابتداء ضن فاتح 

يوليو 2020.

النظام  ضن  الفص2    تعدي2 

كالتالي:  ليصبح  للشركة  األسا�سي 

إ    : الشركة  ضقر   : الرابع  الفص2 

ضقر الشركة هو بشااع سيدي ضحمد 

الطابق  ضاا1نا2،  برج  هللا،  عبد  بن 

سانتر  شوبينج  ضاا1نا  الخاضس 

هذا  نص  باقي  و1ظ2  الدااالبيماء 

الفص2 بدو  تغيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بالعيو  بتاا1خ فاتح ببر21 

2021 تحت اقم 772897.
للنشر واإلستخالص

ضجلس اإلدااة

24 P

TADLA BINAA

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها : 100.000.00 داهم

شااع 20 غشت بني ضالل

ح2 نهائي

 31 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرا   2020 ديسمبر 

TADLA BINAA شركة ذات ضسؤولية 

 100.000.00 ابسمالها  ضحدودة، 

 20 شااع  اإلجتماعي  وضقرها  داهم 

غشت بني ضالل تقرا ضا يلي :

املوافقة على تقر1ر املصفي وعلى 

الحساب لعملية التصفية.

وإعفاء  التصفية  عملية  إتمام 

املصفي ضن ضهاضه.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة اإلبتدائية ببني ضالل يوم 25 

يناير 2021 تحت عدد 91.

25 P

TGDC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL :

100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : OUJDA ANGLE

 BD. AL MOUAHDINE ET BD

 IBN ROCHD N°4 IMMEUBLE

RANIA ETAGE N°3 APPT N°10

R.C  :N°36941

IF : 50135802

تأسيس شركة
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 فبراير   2 بتاا1خ 

 TGDC لشركة   األسا�سي  القانو  

ذات  املسؤولية  ضحدودة  شركة 

شر1ك وحيد تتمث2 ضميزاتها في ضا يلي :

تسمية الشركة : TGDC ش.د.م.م 

ذات شر1ك وحيد.

غرض الشركة :

 ضركز اتصال هاتفي.

 NATAF DAVID الشركاء : السيد

.GUY

شااع  زاو1ة    : الشركة  ضقر 

الرقم    ابن اشد  املوحدين وشااع 

 ،10 الشقة   3 الطابق  اانيا  عمااة 

وجدة.

ضبلغ  حدد   : الشركة  ضال  ابس 

داهم   100.000.00 في  ابسمالها 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم الحصة الواحدة ضقسمة 

كما يلي :

 NATAF DAVID GUY السيد 

1000 حصة.

يتم  تسيير الشركة ضن   : التسيير 

.NATAF DAVID GUY طرف السيد

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بوجدة  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ضااس   30 بتاا1خ 

.1075
اإلضماء

26 P

 ROUTE AUTO ROUTE

 TRAVAUX PUBLICS RATP

SARL

 AU CAPITAL DE : 25.963.700.00

DH

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA,

 10 RUE MED BAHI APPT 13

 ETAGE 4 IMM ORCHIDEE

PALMIER

RC :418455 CASABLANCA

IF : 15163952

تعدي2
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة
تفو1ت حصص إجتماعية

تغيير الشك2 القانوني للشركة
بمقت�سى قراا الجمع العام الغير 

ديسمبر   8 بتاا1خ  املنعقد  العادي 

بالدااالبيماء  الشركة  بمقر   2020

 ROUTE AUTO شركة  شركاء  قرا 

 ROUTE TRAVAUX PUBLICS

ش.م.م ضا يلي :

شااع   10 ضن  تغيير ضقر الشركة  

الطابق   13 الشقة  الباهي  ضحمد 

الدااالبيماء  النخي2،  بواشدي    

الحي  إلى تجزئة كو1نمر والية ودائرة 

الحسني عمااة اقم 34 املكتب اقم   

الدااالبيماء.

للحصص  الكلي  التفو1ت 

خاليد  لعبيدي  للسيد  اإلجتماعية 

بحسب :

25965 حصة إجتماعية اململوكة 

للسيدة بقالي فاطمة.

25964 حصة إجتماعية اململوكة 

للسيد لعبيدي زكر1ا.

25963 حصة إجتماعية اململوكة 

للسيد لعبيدي يوسف.

25963 حصة إجتماعية اململوكة 

للسيد اعبيدي اسماعي2.

25963 حصة إجتماعية اململوكة 

للسيدة لعبيدي إيما .

تغيير الشك2 القانوني للشركة ضن 

شركة ضحدودة املسؤولية إلى شركة 

شر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

وحيد.

لعبيدي  املسير  وإبراء  استقالة 

عبد  ضرابو  السيد  وتعيي   خاليد 

الخالق.

ضن  و16   7-6-4-1 املواد  تغيير 

القانو  األسا�سي.

األسا�سي  القانو   تحديث 

للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدااالبيماء  التجاا1ة  باملحكمة 

اقم  تحت   2021 ضااس   22 بتاا1خ 

.771210
إضماء

27 P

ضكتب األستاذ نبي2 بوعياد 

ضوثق بفاس

45، شااع الحسن الثاني، عمااة الوطنية 

الطابق الثاني، اقم 2020 فاس

الهاتف :  05.35.94.37.68

الفاكس : 05.35.94.37.42

SOCIETE CENTRICALL
S.A.R.L

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية
ضن  حرا  اسمي  عقد  بمقت�سى 

ضوثق  بوعياد  نبي2  األستاذ  طرف 

تم وضع   ،2021 ضااس   16 بفاس في 

ضحدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الشركة تسمى شركة   : التسمية 

شركة   CENTRICALL S.A.R.L

ضحدودة املسؤولية.

املوضوع : غرض الشركة .

ضركز اتصال.

املقر اإلجتماعي : املقر اإلجتماعي 

ضلعب  ايبوداوم،  بفاس،  يوجد 

بطوطة،  ابن  شااع   13 الخي2، 

الطابق األول.

ضدة حياة الشركة : ضحدودة في 99 

بالسج2  تقييدها  ضن  ابتداء  سنة، 

التجااي.
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ابس املال : حدد ابس ضال الشركة 

في ضبلغ 600.000 داهم ضقسمة على 

6000 حصة إجتماعية ضن فئة 100 

داهم والتي ستوزع حسب ضساهمة 

برادة  جواد  ضحمد  السيد  ضن  ك2 

إجتماعية.  حصة   3000 بنسبة 

والسيدة فر1دة ح�سى بنسبة 3000 

حصة إجتماعية .

التسيير :

تم  برادة  جواد  ضحمد  السيد 

ثالث  ملدة  وحيد  ضسير  تنصيبه 

سنوات.

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجاا1ة  للمحكمة  التجااي 

 1623 تحت اقم   2021 ببر21   2 في 

بالسج2  تقييدها  تم  والشركة 

التحليلي تحت عدد 67089.
 للخالصة والبيا 

األستاذ نبي2 بوعياد

28 P

ضكتب األستاذ نبي2 بوعياد 

ضوثق بفاس

45، شااع الحسن الثاني، عمااة الوطنية 

الطابق الثاني، اقم 2020 فاس

الهاتف :  05.35.94.37.68

الفاكس : 05.35.94.37.42

SOCIETE STE. PTMC
S.A.R.L A.U 

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية 
ذات الشر1ك الوحيد

ضن  حرا  اسمي  عقد  بمقت�سى 

ضوثق  بوعياد  نبي2  األستاذ  طرف 

تم وضع   ،2021 ضااس   23 بفاس في 

ضحدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

ذات  وحيد  شر1ك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية :

الشركة تسمى شركة   : التسمية 

شركة   STE. PTMC S.A.R.L A.U

شر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

وحيد.

املوضوع : غرض الشركة .

املواد  وتسو1ق  صناعة 

البالستيكية، التصنيع والتسو1ق في  

العبوات البالستيكية الصلبة .

العبوات  في   والتسو1ق  التصنيع 
البالستيكية املرنة.

تحو21 املواد البالستيكية.
استيراد وتصدير بو بيع بالجملة بو 
ضن  املصنوعة  للمنتجات  التقسيط 

البالستيك بو املطاط.
العمليات  جميع  عاضة،  وبصفة 
التجاا1ة، املالية، الصناعية، ضنقولة 
بو  ضباشرة  واملرتبطة  ضنقولة  وغير 
بشك2  غير ضباشرة باألغراض املشااة 
توسيع  تسهي2  بإضكانها  بعاله،بو 

وتطو1ر الشركة.
املقر اإلجتماعي : املقر اإلجتماعي 
يوجد بفاس، زنقة 806 القطعة 11، 
ابراهيم2،  سيدي  الصناعي،  الحي 

املدينة الجديدة، ضكتب اقم 1.
ضدة حياة الشركة : ضحدودة في 99 
بالسج2  تقييدها  ضن  ابتداء  سنة، 

التجااي.
ابس املال : حدد ابس ضال الشركة 
في ضبلغ 10.000.000 داهم ضقسمة 
على 100.000 حصة إجتماعية ضن 
فئة 100 داهم والتي ستوزع حسب 
السيد  الوحيد  الشر1ك  ضساهمة 
احمد املراس ضحمد بنسبة 100.000 

حصة إجتماعية .
التسيير :

السيد احمد املراس تم تنصيبه 
ضسيرا وحيد ملدة ثالث سنوات.

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجاا1ة  للمحكمة  التجااي 
 1613 تحت اقم   2021 ببر21   2 في 
بالسج2  تقييدها  تم  والشركة 

التحليلي تحت عدد 67075.
 للخالصة والبيا 

األستاذ نبي2 بوعياد

29 P

 AMERICAIN ARTISTS
COMPANY AAC

SARL AU
تأسيس شركة

 2021 ضااس  فاتح  بتاا1خ  تم 
وضع قانو  ضنظم لشركة باملميزات 

التالية: 

 AMERICAIN  : التسمية 

 ARTISTS COMPANY AAC SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شر1ك واحد.

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة شر1ك واحد.

الهدف :

ضستغ2 دوا الميافة بو ا1اض.

 1 اقم  املكتب   : اإلجتماعي  املقر 

عمااة ابااي الطابق األول الشقة اقم 
5 زنقة املدينة كليز ضراكش.

في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 

 100 10000 داهم ضقسمة إلى  ضبلغ 

ضوزعة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

كاآلتي :

 NOUREDDINE السيد 

DAHMANI 100 حصة.

ملدة  الشركة  تسير   : اإلدااة 

السيد  طرف  ضن  ضحدودة  غير 

.CHEKHAB LALOUANI

ضن  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح ضااس إلى 28 فبراير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

ضن تاا1خ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ضااس   31 بتاا1خ  بمراكش  التجاا1ة 

وسجلت   122456 تحت اقم   2021

الشركة في السج2 التجااي بمراكش 

تحت اقم 113125.

30 P

 STE. AHRAM AL

ANDALOUS
SARL

عقد جمع عام استثنائي
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 2017 20 ديسمبر  اإلستثنائي بتاا1خ 

قرا الشركاء السيد ضحمد بن ضحمد 

الروندي  األندل�سي وحسن  الروندي 

األندلس  بهرام  لشركة  األندل�سي 

داهم   200.000 ااسمالها  ش.م.م 

القرااات  على  املوافقة  تمت  حيث 

اآلتية :

املرحوم  الشر1ك  بوفاة  التصر1ح 
 8 يوم  األندل�سي  الروندي  ضحمد 

بكتوبر 2017.
التصر1ح بوفاة الشر1كة املرحوضة 
ضفتاحة بلمير يوم   بغسطس 2017.
الهالكي   الشركاء  نصيب  تحو21 
إلى الواثة ألوالدهم حسب حقوق ك2 

واحد ضنهم.
لصاحبتها  حصة   160 تحو21 
األندل�سي  الروندي  ضونيا  السيدة 
ضحمد  بن  ضحمد  السادة  لفائدة 
الروندي األندل�سي 80 حصة وحسن 

الروندي األندل�سي 80 حصة .
لقانو   و7   6 البند  وتعدي2 

الشركة.
التعديالت  على  املصادقة 
إحداث  ضع  واعتمادها  القانونية 

قواني  جديدة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
عدد  تحت   2018 يناير  بتاا1خ   
18/41 بالسج2 الزضني واإليداع اقم 

.18/40
املسير

31 P

 STE. AHRAM AL
ANDALOUS

SARL
عقد جمع عام استثنائي

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
 2018 يوليو   10 بتاا1خ  اإلستثنائي 
األندلس  بهرام  شركة  قراوا شركاء 
داهم.   200.000 ضالها  ابس  للبناء 
السيدا  ضحمد بن ضحمد الروندي 
األندل�سي وحسن الروندي األندل�سي 
بصفتهما يملكو  2.000 حصة قراوا 
القانونية    التعديالت  على  املصادقة 
واعتمادها ضع إحداث قواني  جديدة 

كما تم تعديلها سابقا.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
عدد  تحت   2021 ضااس   29 بتاا1خ 

.1 80
املسير

32 P
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GAM DELICES
SARL AU

 16 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاا1خ  بفاس  ضسج2   2021 فبراير 

تم تأسيس شركة   2021 فبراير   22

الشر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

الوحيد وذات الخصائص التالية :

.GAM DELICES : التسمية

 Q92 اقم   : اإلجتماعي  املقر 

األندلس جماعة عي  الشقف فاس.

املوضوع اإلجتماعي : 

املشتركة  املعجنات  بيع  ضقشدة 

بالتقسيط.

داهم   100.000.00  : املال  ابس 

فئة  ضن  حصة   1.000 إلى  ضقسم 

ضسندة  واحدة  لك2  داهم   100.00

لشر1ك وحيد.

1.000 حصة ضسندة إلى السيدة 

نجوى ببووديعة.

السيدة   : الوحيدة  املساهمة 

لبطاقة  الحاضلة  ببووديعة  نجوى 

.CD80574 التعر1ف الوطنية اقم

ضحمد  السيد   : الوحيد  املسير 

التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة  ببووديعة 

.CD596153 الوطنية اقم

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 26 بتاا1خ  بفاس  التجاا1ة  املحكمة 

اقم   1  7 اقم  تحت   2021 ضااس 

السج2 التجااي 66959.
بالتلخيص

33 P

STE. MUSIC FACTORY
SARL

تأسيس شركة
وضع   2021 ضااس   22 تم بتاا1خ 

باملميزات  لشركة  ضنظم  قانو  

التالية: 

 STE. MUSIC  : التسمية 

ذات  شركة    FACTORY SARL

املسؤولية املحدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة.

الهدف :
اإلنتاج السمعي البصري.

التدا1ب  )ضركز  ضؤسسة  ضدير 
الفني والسمعي البصري(.

والتلفز1و   الراديو  ضعدات 
)بائع  والصواة  للصوت  وضلحقاتها 

بجهزة(.
املقر اإلجتماعي : عمااة اكنسوس 
 3 الطابق   18 اقم  ضكتب   23 اقم 

شااع طااق بن ز1اد جليز ضراكش.
في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 
ضبلغ  10.000 داهم ضقسمة إلى 100 
ضوزعة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

كاآلتي :
السيد ضالك بنعروش 50 حصة.

السيد ضحمد الشافعي 50 حصة.
غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدااة 

ضحدودة ضن طرف :
 السيد ضالك بنعروش.

 والسيد ضحمد الشافعي.
ضن  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

ضن تاا1خ تأسيس الشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  لإلستثماا  الجهوي  املركز 
اقم  تحت   2021 ضااس   25 بتاا1خ 
22996572103M وسجلت الشركة 
بالسج2 التجااي بمراكش تحت اقم 

.113071
34 P

 BAGUETTES DECORATIVES
ET CADRES BADEC

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها : 1.000.000 داهم

ضقرها اإلجتماعي : املجمع الصناعي 
الزهراء تجزئة 29 الولجة سال

اقم السج2 التجااي 3777 الرباط
إعال  عن تصفية الشركة 

بمقت�سى ضحمر الجمعية العاضة 
غير العادية املنعقدة بتاا1خ 28 يوليو 

2020، تم تقر1ر ضا يلي :

لشركة  املسبق  الفسخ 

 BAGUETTES DECORATIVES ET

CADRES BADEC SARL وجعلها في 

حالة التصفية الودية.

سال،  في  التصفية  ضقر  تحديد 

 29 تجزئة  الزهراء  الصناعي  املحمع 

الولجة.

تعيي  السيد عبد املنعم الزنيدي 

كمصفي للشركة.

املنعم  عبد  السيد  ضهام  إنتهاء 

الزنيدي  حاتم  والسيد  الزنيدي 

كمسيرين للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة   لدى  المبط 

بسال في 29 ضااس 2021 تحت الرقم 

.36310
خالصة وبيا  املصفي

35 P

ALPHA HEALTHCARE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

شر1ك وحيد
ابسمالها : 500.000 داهم

املقر اإلجتماعي : حي ضوالي 

اسماعي2، سكتوا 2 اقم 669، 

ضتجر 1 سال

التسيير  ضحمر  ملداولة  تبعا 

 ،2020 نوفمبر   25 بتاا1خ  املنعقد 

 ALPHA قرا املسير الوحيد لشركة  

HEALTHCARE ش.م.م ذات شر1ك 

ضوالي  حي  بسال،  وضقرها  وحيد، 

اسماعي2، سكتوا 2 اقم 669، ضتجر 

1 ضا يلي :

على  اإلجتماعي  الهدف  توسيع 

الشك2 التالي :

الطبية  اآلالت  وشراء  بيع 

والجراحية بالتقسيط والجملة.

إستيراد وتصدير.

تمثي2 تجااي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة   المبط 

يوم 22 فبراير 2021 تحت اقم 177.
بمثابة ضقتطف وبيا 

36 P

ONH PARTNERS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ابسمالها : 100.000 داهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة ا1اض بوالد 

ضطاع، سكتوا 12 اقم 2، الطابق 

1 تمااة

بتاا1خ  بمقت�سى عقد عرفي حرا 
القانو   وضع  تم   2020 ضااس   10

األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :

الشركاء :

عثما  بوجة.

نزاا سهيم.

حمزة الو1زي.

الهدف : للشركة األهداف التالية: 

بيع وشراء املالبس الجاهزة اجال، 

نساء وبطفال.

املدة : 99 سنة .

فيما  ضحدد   : الشركة  ابسمال 

ضقسم  داهم   100.000.00 قداه 

داهم   100 1000 حصة ضن فئة  إلى 

الشك2  على  املساهمي   بي   ضوزعة 

التالي :

بمبلغ  حصة   340 بوجة  عثما  

34000 داهم.

بمبلغ  حصة   330 سهيم  نزاا 

33000 داهم.

بمبلغ  حصة   330 الو1زي  حمزة 

33000 داهم.

بمبلغ  حصة   1000  : املجموع 

100000 داهم. 

التسيير : تسيير الشركة ضن طرف:

 السيد عثما  بوجة.

 السيد نزاا سهيم.

 والسيد حمزة الو1زي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة   المبط  بكتابة  القانوني  

ضااس   15 يوم  بتمااة  اإلبتدائية 

2021 تحت اقم 5170.
التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.132331
بمثابة ضقتطف وبيا 

37 P
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RESTORE & PRESERVE
SARL AU

 8 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات   2021 يناير 
وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :
 RESTORE &  : التسمية 

.PRESERVE
.SARL AU  : الصفة القانونية

الهدف اإلجتماعي : 
ضكتب الدااسات.

التحقيقات والبحوث،البناء.
بعمال ضختلفة.
الخبرة واملراقبة.

داهم   20.000  : ابسمال الشركة 
ضقسمة إلى 200 حصة ضن فئة 100 
بي   ضوزعة  الواحدة  للحصة  داهم 

الشركاء على الشك2 التالي :
 200 كوادو  ابتسام  السيدة 

حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

االولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
املقر اإلجتماعي : 15 شااع األبطال 

الشقة اقم   بكدال الرباط.
املسيرة : السيد ابتسام كوادو.

التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 
.150817

38 P

SERRANO MOLINA
SARL

بتاا1خ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات   2021 ضااس 
تحم2  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
.SERRANO MOLINA : التسمية

.SARL  : الصفة القانونية
الهدف اإلجتماعي : 

الخدضات  تسيير  في  اإلستشااة 
للطالب في الخااج.

الخااج. في  للطالب  خدضات 
داهم   25.000  : الشركة  ابسمال 
ضقسمة إلى 250 حصة ضن فئة 100 
بي   ضوزعة  الواحدة  للحصة  داهم 

الشركاء على الشك2 التالي :
السيد سفيا  ضالك 125 حصة.

السيد بدا ضالك 125 حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
املقر اإلجتماعي : 15 شااع األبطال 

الشقة اقم   بكدال الرباط.

املسير : السيد بدا ضالك.
التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.150845
39 P

 STE LA VILLE DU
BROUILLARD

توثيقي  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 18 بتاا1خ  تمااة  في  ضؤاخ  عرفي  بو 
2021، تم تاسيس شركة ذات  يناير 

املسؤولية املحدودة بشر1ك وحيد.
قاعة  ضقهى،   : الهدف االجتماعي 

شاي، ضطعم وتنظيم الحفالت.
ااسمال الشركة : 100.000 داهم 
فئة  ضن  حصة   1000 الى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
 1000  .... ضعمر  بيوب  السيد 

حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.
ضن فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

االولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
2 اقم 33 شااع  ببي هر1رة   : املقر 

القاهرة تمااة.
املسير : السيد بيوب ضعمر.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 
132543، بتمااة.

40 P

STE ISA GLOBAL COMPANY
استدااك خطأ

الجر1دة  في  وقع  خطأ  استدااك 
الرسمية اقم 5657 بتاا1خ 31 ضااس 

2021 عوض :
بعمال البناء   : الهدف االجتماعي 

والتطو1ر والتجااة.
التسيير : عبد الجواد حبيبي.

اقم السج2 التجااي : 150305.
يقرب :

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 
والتصدير واالعمال املختلفة والبناء 

والتجااة.
التسيير : اسماعي2 اكناو.

اقم السج2 التجااي : 150303.
والباقي بدو  تغيير.

41 P

STE ZENAGA PROMO
SARL

CAPITAL : 3.100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°18 RUE

 DAKHLA RUE DE PARIS APPT
N°2 VILLE NOUVELLE MEKNES

السج2 التجااي اقم : 51737
بتاا1خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ضسج2   ،2021 ضااس  فبراير و2   26
 ،2021 ضااس   3 بتاا1خ  بمكناس 
الشركة  ااسمال  افع  بمقتماه  تم 
تحديد  تم  عينية  حصص  بتقديم 
على التقر1ر الذي  قيمتها وذلك بناء 
بعده خبير ضحاسبتي وعليه فقد تم :
افع ااسمال الشركة ضن 100.000 
داهم الى 3.100.000 داهم بي بز1ادة 

3.000.000 داهم.
عينية  حصة   30.000 ز1ادة  بي 
داهم   100 بقيمة  الشركة  في 
للحصة الواحدة لكي يصبح ضجموع 
الحصص في الشركة 31.000 حصة.
بمقت�سى عقد توثيقي بتاا1خ فاتح 
ببر21 2021، ضسج2 بمكناس بتاا1خ 
تم بمقتماه تفو1ت    ،2021 2ببر21 
حصص في الشركة املقداة ب 7500 
حصة ضن طرف السيد فر1د اوكر1د 

لفائدة السيد العرابي هادي.

بمقت�سى عقد توثيقي بتاا1خ فاتح 
ببر21 2021، ضسج2 بمكناس بتاا1خ 
تم بمقتماه تفو1ت    ،2021 2ببر21 
حصص في الشركة املقداة ب 9050 
حصة ضن طرف السيد فؤاد اوقر1د 

لفائدة السيد ضحمد هادي.
ضن   7-6 الفص2  بصبح  وعليه 
املذكواة  للشركة  االسا�سي  القانو  

بعاله كما يلي :
الفص2 6 :

 7750  ... اوكر1د  فر1د  السيد 
حصة.

 6200  .... اوقر1د  فؤاد  السيد 
حصة.

 9300  ..... هادي  ضحمد  السيد 
حصة.

 7750  .... هادي  العرابي  السيد 
حصة.

ضا ضجموعه ....... 31.000 حصة.
الفص2 7 :

ااسمال الشركة هو : 3.100.000 
حصة   31.000 الى  ضقسم  داهم 

ضقسمة على الشك2 التالي :
 77500  ..... اوكر1د  فر1د  السيد 

داهم.
 620.000  .... السيد فؤاد اوقر1د 

داهم.
السيد ضحمد هادي ..... 930.000 

داهم.
السيد العرابي هادي .... 775.000 

داهم.
 3.100.000  ....... ضاضجموعه 

داهم.
للخالصة والنشر

االستاذ احمد الحمري

42 P

STE ESVPP
SARL

CAPITAL : 660.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : MEKNES MAG

N°8 MARJANE IMM IRFANE
السج2 التجااي اقم : 46171

ضؤاخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
واملسج2   ،2021 ضااس  بتاا1خ  2 
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 ،2021 ضااس   26 بتاا1خ  بمكناس 

5940 حصة ضن الشركة  تم تفو1ت 

ذات  شركة   ،ESVPP املسماة 

شركة  لفائدة  املحدودة  املسؤولية 

حيث   ،  AIN MESKI PRO SARL

االجتماعية  الحصص  ستصبح 

ضقسمة على الشك2 التالي :

 660 الحمري  بوشرى  للسيدة 

حصة.

 5940  AIN MESKI PRO شركة 

حصة.

وبمقت�سى ضحمر توثيقي للجمع 

 ،2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ  العام 

ببر21   2 بتاا1خ  بمكناس  ضسج2 

2021، تم بمقتماه : تحو21 الشك2 

الى    SARL AU القانوني للشركة ضن 

.SARL
للخالصة والنشر

االستاذ احمد الحمري

43 P

STE RIWAQ WISSLAN
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE AL

 MASSIRA HAY ESSAADA N° 7

OUISLANE MEKNES

السج2 التجااي اقم : 52805

 9 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير 2021، ضسج2 بمكناس بتاا1خ 

12 فبراير 2021.

االسا�سي  القانو   وضع  تم 

املسؤولية  ذات  «شركة  لتاسيس 

املحدودة».

شركة ذات الخصائص التالية :

 STE RIWAQ  : التسمية 

.WISSLAN SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

املحدودة ضسير وحيد.
: زنقة املسيرة حي  املقر االجتماعي 

السعادة اقم 7  ويسال  ضكناس.

 PARFUMERIE ,  : الغرض 

.NEGOCE, IMPORT ET EXPORT

املدة : 99 سنة.

يتم تسيير الشركة ضن   : التسيير 

الحمري  شكيب  السيدا   طرف 

والسيد ضراد البواي.

ضلزضة  الشركة  تصبح   : االضماء 

: شكيب الحمري  بإضماء السيدا  

والسيدا ضراد البواي.

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 

داهم ضقسم الى 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للحصة الواحدة.

على  وضقسمة  للشركاء  ضملوكة 

الشك2 التالي :

 500  .... السيد شكيب الحمري 

حصة.

 500  .... البواي  ضراد  السيد 

حصة.

ضاضجموعه ...... 1000 حصة.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.52805
للخالصة والنشر

االستاذ احمد الحمري

44 P

STE FREE TIME
SARL

CAPITAL : 1.500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL :  27 BD HASSAN

II  VILLE NOUVELLE MEKNES

السج2 التجااي اقم : 18525

ضؤاخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

ضسج2   ،2021 ضااس  فاتح  بتاا1خ 

بمكناس بتاا1خ 2 ضااس .

الحصص  ضجموع  تفو1ت  تم 

املقداه ب 14943 حصة التي يملكها 

السادة ضحمد الجنا ، سعد الجنا ، 

الجنا ،  عائشة  الجنا ،  لطيفة 

آنس  الجنا ،  آسية  الجنا ،  نجية 

في  الجنا   بضي   وضحمد  الجنا  

FREE TIME شركة  الشركة املسماة 

ذات املسؤولية املحدودة الى السيد 

ضحمد سعيدي.

ضحمد  السيد  استقالة  تقديم 

للشركة  الجنا  ضن ضنصبه كمسير 

التي  املدة  عن  تام  ابراء  واعطائه 

على  شكره  ضع  التسيير  في  قماها 

ذلك.

سعيدي  ضحمد  السيد  تعيي  

كمسير جديد ووحيد للشركة.
للخالصة والنشر

االستاذ احمد الحمري

45 P

STE TRACOVI
SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE : RUE 2 N°5 BEL AIR

B.M.O. MEKNES

السج2 التجااي اقم : 18483

ضؤاخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 2021 ضااس  و26  فاتح  بتاا1خ 

ضااس   26 بتاا1خ  واملسج2 بمكناس 

االسا�سي  النظام  تحيي   تم   2021

، شركة   TRACOVI للشركة املسماة 
ااسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

1.000.000 داهم.
للخالصة والنشر

االستاذ احمد الحمري

46 P

STE SBT ALLIANCE
SARL

 CAPITAL : ferme anouar quartier

inbiat  MEKNES

السج2 التجااي اقم : 51849

بتاا1خ     عرفي  عقد  بمقت�سى 

ضااس 2020، ضسج2 بمكناس بتاا1خ 

6 ضااس 2020.

االسا�سي  القانو   وضع  تم 

املسؤولية  ذات  «شركة  لتاسيس 

املحدودة».

شركة ذات الخصائص التالية :

 STE SBT ALLIANCE  : التسمية 

.SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

املحدودةضسير وحيد.

: ضيعة بنواا حي  املقر االجتماعي 

االنبعاث  ضكناس.

الغرض : االنعاش العقااي.

املدة : 99 سنة.

يتم تسيير الشركة ضن   : التسيير 

طرف السيد نوا الدين البطاني.

ضلزضة  الشركة  تصبح   : االضماء 

باضماء السيد نوا الدين البطاني.

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 

داهم ضقسم الى 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للحصة الواحدة.

على  وضقسمة  للشركاء  ضملوكة 

الشك2 التالي :

السيد نوا الدين البطاني .... 340 

حصة.

 330  .... بوعبيد  طااق  السيد 

حصة.

السيد عبد السالم صالح .... 330 

حصة.

ضاضجموعه ...... 1000 حصة.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.51849
للخالصة والنشر

االستاذ احمد الحمري

47 P

 STE PISOSUD
SARL AU

ااسمالها : 100.000 داهم

السج2 التجااي اقم : 35981

تاسيس شركة
ببر21   2 بتاا1خ  بالعيو   تم 

انشاء شركة ذات املسؤولية   ،2021

املحدودة بشر1ك وحيد بالخصائص 

التالية :

.PISOSUD : التسمية

البناء،  ضنعش عقااي،   : النشاط 

بيع وشراء كافة انواع االاا�سي.

شااع   17 الرقم   : املقر االجتماعي 

طلحة ابن الزبير الشقة اقم   العيو .

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.
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ااسمال : 500.000 داهم ضقسمة  

على 5000 حصة ضوزعة كالتالي :

 5000  ... صبيو  لحبيب  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيي  السيد لحبيب 

صبيو كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

ضحدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   2 بتاا1خ  بالعيو   االبتدائية 

2021، تحت اقم 2021/1028.

48 P

 STE EL OUAZZANY STYLE
SARL AU

ااسمالها : 100.000 داهم

السج2 التجااي اقم : 35977

تاسيس شركة
ببر21   2 بتاا1خ  بالعيو   تم 

انشاء شركة ذات املسؤولية   ،2021

املحدودة بشر1ك وحيد بالخصائص 

التالية :

 STE EL OUAZZANY : التسمية

STYLE ش.م.م. بشر1ك وحيد.

جميع  بيع  الخياطة،   : النشاط 

االثواب واملالبس.

القدس  حي   : االجتماعي  املقر 

 1686 اقم  ب  بلوك  الوفاق  تجزئة 

العيو .

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.

ااسمال : 100.000 داهم ضقسمة  

على 1000 حصة ضوزعة كالتالي :

 1000  ... حسن  الوزاني  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيي  السيد الوزاني 

حسن كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

ضحدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   2 بتاا1خ  بالعيو   االبتدائية 

2021، تحت اقم 2021/1022.

49 P

 STE PRO37
SARL AU

ااسمالها : 100.000 داهم
تاسيس شركة

 25 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تاسيس  تم  بتمااة،   ،2020 يونيو 
املحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية :
تحم2 الشركة اسم    : التسمية   

.PRO37 SARL AU
اقم  ،  شقة   : االجتماعي  املقر 
عمااة 21، تجزئة بوااس شااع طااق 

ابن ز1اد تمااة.
وبعمال  الخاص  االضن   : الهدف 

التنظيف.
 100.000 حدد بمبلغ    : ااسمال 
حصة    1000 على  ضقسمة   داهم 
داهم،   100 الواحدة  الحصة  قيمة 
هللا  عبد  ضوالي  السيد  يمتلكها 

السالضة .
في   ضحددة  الشركة  ضدة   : املدة 
99 سنة ابتداء ضن تاا1خ تسجيلها في 

السج2 التجااي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

ضوالي عبد هللا السالضة.
سجلت الشركة بالسج2 التجااي 
تحت  بتمااة،  االبتدائية  للمحكمة 

اقم 131037.
50 P

ديوا  االستاذ خلي2 ضتحد
ضوثق بوجدة

شااع ضحمد الخاضس اقاضة البركة الطابق 
االول اقم 6

شركة أوجيفت 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد
ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : بوجدة شااع 
النخي2 تجزئة الوجدية اقم 30
السج2 التجااي اقم : 33391
تفو1ت حصص االجتماعية

ضن  حرا  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ضوثق  ضتحد  خلي2  االستاذ  طرف 
 ،2019 بكتوبر   17 بتاا1خ  بوجدة 
 ،2019 بكتوبر   28 بتاا1خ  ضسج2 

فوتت   25138 اقم  االيداع  سج2 

ضجموع  بنكنيزة  ايما   السيدة 

تمتلكها  التي  االجتماعية  الحصص 

بي 1000 حصة في شركة «بوجيفت» 

ش.ذ.م.م.ش.و. لفائدة السيدة افيدة 

احدادي.

الحصص  بصبحت  وبذلك 

االجتماعية على الشك2 التالي :

 1000  ... السيدة افيدة احدادي 

حصة اجتماعية.

حصة   1000  ....... املجموع 

اجتماعية.

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

«بوجيفت»  لشركة  االستثنائي 

اكتوبر   17 بتاا1خ  ش.ذ.م.م.ش.و. 

 28 بتاا1خ  بوجدة  ضسج2   2019

اقم  االيداع  سج2   2019 بكتوبر 

22750، االضر باستخالص 25135.

تفو1ت  على  املصادقة  تمت 

الذكر  االنفة  االجتماعية  الحصص 

طرف  ضن  اجتماعية  حصة   1000

ايما  بنكنيزة لفائدة السيدة افيدة 

احدادي.

بنكنيزة  ايما   السيدة  استقالة 

السيدة  وتعيي   التسيير  ضهام  ضن 

جديدة  كمسيرة  احدادي  افيدة 

للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  انتقال 

الحسن  شااع  بوا1كة  زنقة   36 ضن 

الثاني بوجدة الى شااع النخي2 تجزئة 

الوجدية اقم 30.

الفص2  تعدي2  تم  ذلك  اثر  على 

االسا�سي  القانو   ضن  و 1  و7   6

للشركة.

تم االيداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاا1خ  بوجدة  التجاا1ة  باملحكمة 

فاتح ببر21 2021، تحت اقم 1110.
نسخة قصد النشر والبيا 

االستاذ خلي2 ضتحد

51 P

ديوا  االستاذ خلي2 ضتحد

ضوثق بوجدة

شااع ضحمد الخاضس اقاضة البركة الطابق 

االول اقم 6

شركة طوطال تريتمنت ترادينغ 

ميتال 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

ااسمالها : 2.560.000 داهم

ضقرها االجتماعي : بوجدة زنقة 

ضحمد عبد اقاضة السعادة جناح د 

الطابق الرابع اقم 5

السج2 التجااي اقم : 29367

افع ااسمال الشركة بواسطة 
ضساهمة حقوق عينية

ضن  حرا  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

ضوثق  ضتحد  خلي2  االستاذ  طرف 

  ،2021 ضااس    22 بتاا1خ  بوجدة 

  ،2021 ضااس   23 بتاا1خ  ضسج2 

االضر   84439 اقم  االيداع  سج2 

املسير  قرا   7527 باالستخالص 

الوحيد للشركة افع ااسمال الشركة 

عينية  حقوق  ضساهمة  بواسطة 

ضتمثلة في :

على  املشيدة  البنايات  كافة 

للجماعة  التابعة  الجماعية  االاض 

بقيادة  الكائنة  الوساطة   الساللية 

كراء  عقد  بموجب  ضكتراة  تيولي 

بتاا1خ 2017/05/09 البالغ ضساحتها 

ضولد  ضن  املتكونة  ضربع  ضتر   1160

الطاقة الكهربائية وثالثة ضستودعات 

والسياج الذي يحيط باملصنع وضقر 

االدااة.

على  تم تقييم هذه البنايات بناء 

ضحمد  السيد  للخبير  الخبرة  ضحمر 

ضااس   16 بتاا1خ  الفاطمي  بضي  

2021، بمبلغ 1.560.000 داهما.

تبعا لذلك تم تعدي2 الفص2 6 و7 

ضن القانو  االسا�سي للشركة.

الراسمال   : االجتماعي  الراسمال 

االجتماعي ضحدد في ضبلغ 2.560.000 

فئة  ضن  حصة   25.600 الى  ضقسم 

100 على الشك2 التالي :
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 .... توتو  ضصطفى  السيد 

2.560.000 داهم.

املجموع ......... 2.560.000 داهم.

تم االيداع القانوني بكتابة ضبط 

باملحكمة التجاا1ة بوجدة بتاا1خ  25 

ضااس 2021، ، تحت اقم 1028.
نسخة قصد النشر والبيا 

االستاذ خلي2 ضتحد

52 P

STE BI ALLIANCE
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

تأسيس شركة
تسجيله  تم  عرفي  عقد  اثر  على 

 ،2021 ضااس   13 بتاا1خ  بالرباط 

لشركة  االسا�سي  النظام  وضع  تم 

املسؤولية  ذات  شركة  اليانس  بي 

املحدودة، ذات املميزات التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة.

قاسم  بسيدي   : االجتماعي  املقر 

ضتجر اقم 1 قيادة زكوطة سلفات.

 BI اليانس  بي   : التسمية 

.ALLIANCE

خدضات   : االجتماعي  الغرض 

والغير  السكنية  البناء  انواع  جميع 

السكنية واملشااكة صفقات الدولة 

الترضيم  خدضات  جميع  والخواص، 

البنايات،  وخااج  الداخ2  والتزيي  

ضعدات  و  البمائع  نق2  بستنة، 

االدوات واالليات املكتبية.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تاسيس 

الشركة.

 1 ضن  تبدب   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر ضن ك2   31 يناير وتنتهي يوم 

تبتدئ  االولى  السنة  عدا  ضا  سنة 

بتاا1خ توقيع قانو  الشركة.

في  ضحدد   : االجتماعي  الراسمال 

 1000 الى  ضقسم  داهم   100.000

حصة اجتماعية ضن فئة 100 داهما 

تتوزع  ااسمال  حصص  واحدة.  ك2 

على الشك2 التالي :

السيدة بلحاجي بشرى 500 حصة 

اجتماعية.

السيدة بلحاجي الهام 500 حصة 

اجتماعية.

: تم اسناد ضهام التسيير  التسيير 

كمسيرة  بشرى  بلحاجي  السيدة  الى 

وحيدة ملدة غير ضحدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم بتاا1خ فاتح ببر21 2021، تحت 

اقم 28825.

53 P

 STE ATIKAL

SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

ضقرها االجتماعي : دواا ادكوكة بئر 

الطالب سيدي قاسم

 25 بتاا1خ  خاص  لعقد  طبقا 

شركة  تاسيس  تم   ،2021 فبراير 

ش.م.م.ش.و. ذات الصفات التالية :

اسم  تحم2  الشركة   : التسمية 

.STE ATIKAL SARL AU شركة

الشركة تهتم ب : بشغال ضختلفة 

بو البناء.

دواا ادكوكة بئر   : املقر االجتماعي 

الطالب سيدي قاسم.

الراسمال : لقد حدد في 100.000 

حصة   100 الى  ضقسم  داهم 

اجتماعية ثمن ك2 واحدة 100 داهم.

للسيد  ضخول  التسيير   : التسيير 

البكري احال.

الربح : ضن الربح الصافي تخصم 5 

% لالحتياطات القانونية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 26 يوم  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

2021، تحت اقم 2020/176  ضااس 

اقم السج2 التجااي 28819.
ضن بج2 النسخ والبيا 

54 P

 STE STRG
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : اقم 12 حي 

ازنيبرية  سيدي قاسم

جرت  التي  املداولة  بمقت�سى 

فا  الجمع   ،2021 ضااس   16 بتاا1خ 

بعاله  املذكواة  للشركة  االستثنائي 

قرا ضا يلي :

بيع  على  واملوافقة  املصادقة 

العلوي  السيد  حصص  نصف 

بلزاع  للسيد  حصة   500 ضحسن 

حسن الذي وافق

السيد  يعني  االخير  هذا  بصبح 

الحصص  نصف  له  بنالزاع حسن 

 STE وهي 500 حصة في شركة سترج 

.STRG SARL AU

العلوي  السيد  استقالة  وبالتالي 

 STE STRG ضحسن ضن شركة سترج 

بنالزاع  السيد  SARL AUوتسمية 

سترج  لشركة  الجديد  املسير  حسن 

.STE STRG SARL AU

ازنيبرية  حي   12 بالرقم  ضقرها 

سيدي قاسم.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوم  2  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

ضااس 2021، تحت اقم 157/2021، 

اقم السج2 التجااي 27223.
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 STE EQUIPEMENT AL

YOUSR
SARL

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

تاسيس  تم  قد   ،2020 نونبر   13

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

.EQUIPEMENT EL YOUSR SARL

بعمال البناء   : الهدف االجتماعي 

وانشاءات ضتنوعة.

ااسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 الى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة :

ضيلود لبيب 500 حصة.

ضحمد بنسالم 500 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

االولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

الطابق  تازة،  شااع   50  : املقر 

االول، العيايدة سال.

املسيرين : ضيلود لبيب ونجاة نهري.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.32777

56 P

ديوا  االستاذ عادل البيطاا

ضوثق

زاو1ة زنقة علي عبد الرزاق وزنقة احمد 

الشر�سي، اقاضة شا  انفا

عمااة د، الطابق الثالث، ضكاتب اقم 5، 

ضقاطعة انفا الدااالبيماء

 STE L’IMMOBILIERE

DAUGHTERS AND SONS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ااسمالها : 150.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الدااالبيماء   

ساحة ضاايشال
ضعاينة وفاة بحد الشركاء وضسيري 

الشركة
قبول واثة املرحوم عبد الرحما  

السعيدي كشركاء  جدد
استقالة ضسيرة للشركة

تعيي  ضسير جديد
املصادقة على تفو1ت بدو  عوض 

لحصص اجتماعية
تبني نظام اسا�سي ضحي 

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

بتاا1خ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

13 يناير 2021، قرا الشركاء ضا يلي :
ضعاينة وفاة احد الشركاء وضسيري 

الشركة.
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قبول واثة املرحوم عبد الرحما  
السعيدي كشركاء جدد في الشركة.

السعيدي  بهاء  السيدة  استقالة 
ضن ضهاضها كمسيرة الشركة.

السعيدي  كمي2  السيد  تعيي  
ضسيرا وحيدا للشركة.

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
بتاا1خ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 
13 يناير 2021، قرا الشركاء ضا يلي :
بدو   التفو1ت  على  املصادقة 
بهاء  السيدة  طرف  ضن  عوض 
بكوز،  سعاد  السيدة  السعيدي، 
لفائدة  السعيدي  دنيا  السيدة 
كمي2 السعيدي ضجموع 975 حصة 
ابسمال  في  يمتلكها  التي  اجتماعية 
سو »  اند  دوتر  «عقااات  شركة 

ش.م.م
ضحي   بسا�سي  نظام  اعتماد 

للشركة.
المبط  بكتابة  االيداع  تم 
بالدااالبيماء  االبتدائية  للمحكمة 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   26 بتاا1خ 

.772056
بالسج2  التعديلي  التصر1ح  تم 
االبتدائية  للمحكمة  التجااي 
ضااس   26 بتاا1خ  بالدااالبيماء 
2021، تحت اقم  1179 ضن السج2 

الترتيبي.
ضن اج2 الخالصة والبيا 

االستاذ عادل البيطاا

57 P

ديوا  االستاذ عادل البيطاا

ضوثق
زاو1ة زنقة علي عبد الرزاق وزنقة احمد 

الشر�سي، اقاضة شا  انفا

عمااة د، الطابق الثالث، ضكاتب اقم 5، 

ضقاطعة انفا الدااالبيماء

 STE A.SAAIDI
CONSULTANTS

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ااسمالها : 325.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الدااالبيماء   
ساحة ضاايشال

ضعاينة وفاة بحد الشركاء وضسيري 
الشركة

قبول واثة املرحوم عبد الرحما  
السعيدي كشركاء  جدد

املصادقة على تفو1ت بدو  عوض 
لحصص اجتماعية

تبني نظام اسا�سي ضحي 
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
بتاا1خ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 
13 يناير 2021، قرا الشركاء ضا يلي :
ضعاينة وفاة احد الشركاء وضسيري 

الشركة.
قبول واثة املرحوم عبد الرحما  

السعيدي كشركاء جدد في الشركة.
بدو   التفو1ت  على  املصادقة 
عوض ضن طرف السيدة سعاد اكوز، 
السيدة ضر1م السعيدي، السيدة دنيا 
السعيدي  كمي2  والسيد  السعيدي 
لفائدة السيدة بهاء السعيدي ملجموع 
يمتلكونها  اجتماعية  حصة   1663
السعيدي  «ب  شركة  ابسمال  في 

كونسلتو » ش.م.م.
السعيدي  بهاء  السيدة  تأكيد 

بصفتها ضسيرة وحيدة للشركة.
ضحي   اسا�سي  نظام  اعتماد 

للشركة.
المبط  بكتابة  االيداع  تم 
بالدااالبيماء  االبتدائية  للمحكمة 
اقم  تحت  فبراير2021،   9 بتاا1خ 

.764675
بالسج2  التعديلي  التصر1ح  تم 
االبتدائية  للمحكمة  التجااي 
بالدااالبيماء بتاا1خ 9 فبراير 2021، 
تحت اقم 90   ضن السج2 الترتيبي.

ضن اج2 الخالصة والبيا 
االستاذ عادل البيطاا
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ديوا  االستاذ عادل البيطاا
ضوثق

زاو1ة زنقة علي عبد الرزاق وزنقة احمد 
الشر�سي، اقاضة شا  انفا

عمااة د، الطابق الثالث، ضكاتب اقم 5، 
ضقاطعة انفا الدااالبيماء

STE A.SAAIDI ET ASSOCIES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ااسمالها : 130.000 داهم
ضقرها االجتماعي : الدااالبيماء   

ساحة ضاايشال

ضعاينة وفاة بحد الشركاء وضسيري 

الشركة

قبول واثة املرحوم عبد الرحما  

السعيدي كشركاء  جدد

ضصادقة على تفو1ت بدو  عوض 

لحصص اجتماعية

تبني نظام اسا�سي ضحي 

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

بتاا1خ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

13 يناير 2021، قرا الشركاء ضا يلي :

ضعاينة وفاة احد الشركاء وضسيري 

الشركة.

قبول واثة املرحوم عبد الرحما  

السعيدي كشركاء جدد في الشركة.

بدو   التفو1ت  على  املصادقة 

عوض ضن طرف السيدة سعاد اكوز، 

السيدة ضر1م السعيدي، السيدة دنيا 

السعيدي  كمي2  والسيد  السعيدي 

لفائدة السيدة بهاء السعيدي ملجموع 

665 حصة اجتماعية التي  يمتلكونها 

«ب.السعيدي  شركة  ابسمال  في 

وشركاؤه» ش.م.م.

السعيدي  بهاء  السيدة  تأكيد 

بصفتها ضسيرة وحيدة للشركة.

ضحي   اسا�سي  نظام  اعتماد 

للشركة.

المبط  بكتابة  االيداع  تم 

بالدااالبيماء  االبتدائية  للمحكمة 

اقم  تحت  فبراير2021،   9 بتاا1خ 

.764691

بالسج2  التعديلي  التصر1ح  تم 

االبتدائية  للمحكمة  التجااي 

بالدااالبيماء بتاا1خ 9 فبراير 2021، 

تحت اقم 4501 ضن السج2 الترتيبي.
ضن اج2 الخالصة والبيا 

االستاذ عادل البيطاا

59 P

 STE TAOULAOUALTE

 VARIOUS WORKS «TVW»

SARL

ابسمالها : 100.000 داهم

 GARAGE N°1 : املقر االجتماعي

 LOT OULED ZAERS N° 1523

AIN AWDA TEMAR

فاتح  بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 

على  املصادقة  تمت   2021 ضااس 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :

 STE TAOULAOUALTE : التسمية

. VARIOUS WORKS «TVW»

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة.

وبشغال  البناء  بعمال   : الهدف 

ضختلفة.

العمليات  إدااة  في  بعمال  اائد 

الزااعية  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 

للخدضة املدنية بو العسكر1ة.

العمليات  جميع  عاضة  بصفة 

ضباشرة بصفة  املرتبطة   التجاا1ة 

بو غير ضباشرة بنشاط الشركة.

 GARAGE N°1  : املقر االجتماعي 

 LOT OULED ZAERS N° 1523

.AIN AWDA TEMAR

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

ايت با احمد ملدة غير   : التسيير 

ضحدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

ببر21  فاتح  بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

التجااي  السج2  اقم  تحت   2021

اقم 132549.

60 P
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 SEN XEWEUL IMPORT

EXPORT

SARL

تم تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات املواصفات التالية :

 SEN XEWEUL  : التسمية 

IMORT EXPORT ش.م.م.

املقر االجتماعي : 21 ساحة ابو بكر 

الصديق شقة اقم 8 اكدال الرباط.

النشاط : 

تجااة.

استيراد وتصدير.

نق2 البمائع.

املدة : 99 سنة.

داهم   100.000  : املال  ابس 

ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 100 

السيد  بحملها  كاضلة  ضؤداة  داهم 

السيد  حصة(   170( قدير  نيابالي 

السيد  حصة(   166( عي�سى  كونات 

السيدة  حصة(   166( طاضبا  كاضرة 

السيد  حصة(   166( دياكيت فانطا 

كيتا ضاضدو الضي  )166 حصة( السيد 

فايي ابراهيمة )166 حصة(.

: السيد نيابالي قدير ملدة  التسيير 

غير ضحدودة.

بالسج2  تم   : القانوني  اإليداع 

التجااي للمحكمة التجاا1ة بالرباط 

تحت اقم 112378 بتاا1خ فاتح ببر21 

التجااي  السج2  اقم  تحت   2021

.150835

61 P

BAMITRAV

SARL AU

 تبعا لقرااات الجمع العام للشركاء

يناير  بتاا1خ  1  بالرباط  املسج2 

شركة   BAMITRAV لشركة   2021

ذات ضسؤولية ضحدودة ش.و عنوانها 

سال  به2  ا1اض  تجزئة   : التجااي 

تابر1كت F1N1 سال.

قرا الجمع العام ضا يلي :
ضن  بعازة  ضيلود  السيد  إعفاء 

تسيير الشركة.
توقيف نشاط الشركة.

تعيي  السيد ضيلود بعازة ضصفي 
الشركة.

عنوا  التوقف عن النشاط : اقم 
9   زنقة لجواد حي االنبعاث سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
تحت   2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ 
اقم  التجااي  السج2   36321 اقم 

.30307
62 P

 ECONOM شركة
ENGINEERING

SARL AU
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2021 فبراير   2 بتاا1خ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص  تحم2  وحيد  بشر1ك 

التالية :
 ECONOM  : التسمية 

.ENGINEERING
بعمال  :  ضقاول في البناء،  الهدف 

وبشغال ضختلفة.
الطابق   1 : اقم  العنوا  التجااي 

األول حي الفردوس ضسيرة 1 تمااة.
الربسمال : حدد ابسمال الشركة 
في 100.000 داهم ضقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.
السيدة  تعيي   تم   : التسيير 
ضنية الر1و كمسيرة للشركة ملدة غير 

ضحدودة.
99 سنة  : ضدة عمر الشركة  املدة 

ضن تاا1خ التأسيس النهائي.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
التجااي  السج2  في  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بتمااة تحت اقم 

132447 بتاا1خ 19 ضااس 2021.
63 P

WGS

طوبو للنصيحة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد ابسمالها االجتماعي : 

100.000 داهم.

املقر االجتماعي : ضكناس - شااع 

تونس عمااة 1، شقة اقم 1.

السج2 التجااي اقم : 38635.

تصفية
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

عقد  تم   ،2020 ديسمبر   7 بتاا1خ 

شركة  لتصفية  العام  الجمع 

ذات  شركة  للنصيحة  طوبو   WGS

وحيد،  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

ضقرها  داهم   100.000 ابسمالها 

- شااع تونس  في ضكناس  االجتماعي، 

عمااة 1، شقة اقم 1.

حيث تمت املصادقة بي  الشر1ك 

وتقرا ضا يلي :

- إغالق الشركة في طوا التصفية 

النهائية.

السج2  ضن  الشركة  شطب   -

التجااي.

- ضنح اإلبراء للمصفي لتسييره.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

 ،2020/12/23  : بتاا1خ  بمكتاس 

تحت اقم : 653.
للخالصة والنشر

64 

جيهان ونعيم للنقل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد ابسمالها االجتماعي 

100.000 داهم،

املقر االجتماعي : ضكناس - اقم 71، 

داب بادبدوب الز1تو .

السج2 التجااي اقم : 43829.

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 ،2021 فبراير   7 بتاا1خ  العادي  غير 

تقرا  «جيها  ونعيم للنق2»  للشركة 

ضا يلي :

جيها    : توفيق ضسبق للشركة   -

ونعيم للنق2.

الشركة  بفسخ  املكلف  تسمية   -

السيد عبد الكر1م بلفكير.

- تحديد املقر االجتماعي في فسخ 
71، داب  - اقم  : ضكناس  الشركة في 

بادبدوب الز1تو .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

 ،2021/02/19  : بتاا1خ  بمكناس 

تحت اقم : 86.
للخالصة والنشر
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VITALAB DIAGNOSTIC
شقة   شااع ببطال بكدال الرباط 

.25 -

الهاتف النقال : 0660565089.

تغييرات في الشركة
الشركة : 

VITALAB DIAGNOSTIC
ابسمال : 100.000 داهم.

العنوا  : 25 شقة   شااع ببطال 

بكدال الرباط.

االستثنائي  العام  الجمع  إطاا  في 

 VITALAB DIAGNOSTIC لشركة 
قرا   2021/02/17 بتاا1خ  املنعقد 

األعماء باالجماع التغييرات التالية :

بيع الحصص االجتماعية :

ضن خالل هذا الجمع، قرا السيد 

للبطاقة  )الحاض2  هيشام  حمداوي 

 10% الوطنية اقم AB337327( بيع 
حمداوي  السيدة  إلى  حصصه  ضن 

)الحاض2 للبطاقة الوطنية اقم  بضال 

.AB353495

الجديد  التوزيع  فإ   وبالتالي، 

للحصص االجتماعية بعد هذا البيع 

هو كالتالي :

 900 هيشام،  السيد حمداوي   -

حصة.

 100 بضال،  حمداوي  السيدة   -

حصة.

ضسير  وتعيي   املسير  استقالة 

جديد :
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قبول  باإلجماع  األعماء  قرا 

هيشام  حمداوي  املسير  استقالة 

اقم  الوطنية  للبطاقة  )الحاض2 
AB337327 وتعيي  السيدة حمداوي 

الوطنية اقم  للبطاقة  الحاض2  بضال 

AB353495َ ضسيرة للشركة.

تغيير الشك2 القانوني للشركات :

 SARL تغيير الشك2 القانوني ضن 

.SARL إلى AU

تحديث القانو  األسا�سي للشركة :

الجديدة  التعديالت  ضراعاة  ضع 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بالرباط يوم 1 ابر21  2021 
تحت اقم 112393، السج2 التجااي 

اقم 148649.
للبيا 

66 P

SOCIETE AMC ALUM
ـتأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
عي   ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2018/03/13 بتاا1خ  تاوجدات 

للشركة،  األساسية  القواني   وضع 

والتي تحم2 الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

SOCIETE AMC ALUM : اسمها

هدفها : األشغال األملنيوم.

بائع األملنيوم بالتقسيط.
زجاج

األشغال املختلفة.

األشغال  لجميع  العاضة  املقاولة 

جميع  البناء  الخاصة  او  العموضية 

جميع  وايما  املعاض2  البنايات 

املدنية  الهندسة  التهيئة  عمليات 

الصحي  والصرف  املياه  اضدادات 

طالء األاصفة.

تحقيق جميع األشغال العموضية 

املؤسسات  املسالك  وباألخص 

السباكة  الصباغة  الكبرى  األشغال 

التدفئة املركز1ة النجااة والكهرباء.

التجااة عاضة.

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجاا1ة، 

ترتبط  التي  العقاا1ة  وغير  العقاا1ة 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  بصفة 

بك2  بو  بعاله  املذكواة  باألهداف 

هدف  بخر ضشابه بو ضرتبط، بو قاب2 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت بي 

شك2 ضن األشكال.

ضقرها : ضح2 تجااي حي األندلس 

اقم 135 عي  تاوجطات.

يوم  ضن  تبتدب  سنة   99  : بضدها 

التأسيس.

داهم   100.000  : ابسمالها 

ضقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

داهم للواحدة، ضوزعة كالتالي :

السيد ضحمد شلوط : 500 حصة 

 50.000 داهم للواحدة   100 بقيمة 

داهم.

 500  : شلوط  اإلله  عبد  السيد 

للواحدة  داهم   100 بقيمة  حصة 

50.000 داهم.

داهم   100 بقيمة  حصة   1000

للواحدة 100.000 داهم.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدااته 

ضحددة السيد ضحمد شلوط.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في ضتم شهر ديسمبر 

ضن ك2 سنة.

يقتطع ضن الرباح   : توزيع األاباح 

االحتياط  بج2  ضن   5% الصافية 

الباقي ضن األاباح الصافية  القانوني، 

حسب  املشااكي   على  توزع 

الحصص، باستثناء املبالغ املحتفظة 

املخصصة  بو  املتتالية  للسنوات  بها 

لإلحتياطات حسب قرااات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  القانوني 

اقم  تحت   2021/03/11 بمكناس، 

.1325

 52645  : اقم  التجااي  السج2 

بتاا1خ 2021/03/11.

67 P

SOCIETE BESTKA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بفاس 

وضع  تم   2018/01/28 بتاا1خ 

والتي  للشركة،  األساسية  القواني  

تحم2 الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

SOCIETE BESTKA : اسمها

هدفها : األشغال تركيب الكهرباء.

األشغال املختلفة.

األشغال  لجميع  العاضة  املقاولة 

جميع  البناء  الخاصة  او  العموضية 

جميع  وايما  املعاض2  البنايات 

املدنية  الهندسة  التهيئة  عمليات 

الصحي  والصرف  املياه  اضدادات 

طالء األاصفة.

تحقيق جميع األشغال العموضية 

املؤسسات  املسالك  وباألخص 

السباكة  الصباغة  الكبرى  األشغال 

التدفئة املركز1ة النجااة والكهرباء.

التجااة عاضة.

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجاا1ة، 

ترتبط  التي  العقاا1ة  وغير  العقاا1ة 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  بصفة 

بك2  بو  بعاله  املذكواة  باألهداف 

هدف  بخر ضشابه بو ضرتبط، بو قاب2 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت بي 

شك2 ضن األشكال.

األول  بالطابق  شقة   : ضقرها 
ا1اض ياسمي  طر1ق عي    1 B اقم 

الشقف - فاس.

يوم  ضن  تبتدب  سنة   99  : بضدها 

التأسيس.

داهم   100.000  : ابسمالها 

ضقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

داهم للواحدة، ضوزعة كالتالي :

: 500 حصة  السيد خالد ضموني 

 50.000 داهم للواحدة   100 بقيمة 

داهم.

السيد بضينة بوكيلي : 500 حصة 

 50.000 داهم للواحدة   100 بقيمة 

داهم.

داهم   100 بقيمة  حصة   1000

للواحدة 100.000 داهم.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدااته 

ضحددة السيد خالد ضموني.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في ضتم شهر ديسمبر 

ضن ك2 سنة.

يقتطع ضن األاباح   : توزيع األاباح 

االحتياط  بج2  ضن   5% الصافية 

الباقي ضن األاباح الصافية  القانوني، 

حسب  املشااكي   على  توزع 

الحصص، باستثناء املبالغ املحتفظة 

املخصصة  بو  املتتالية  للسنوات  بها 

لإلحتياطات حسب قرااات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  القانوني 

اقم  تحت   2021/03/04 فاس، 

.1005

 66549  : اقم  التجااي  السج2 

بتاا1خ 2021/03/04.

68 P

 SOCIETE ADTE IMPORT ET

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر1ك وحيد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بعي  

تم   2021 يناير   22 تاوجطات بتاا1خ 

للشركة،  األساسية  القواني   وضع 

والتي تحم2 الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شر1ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 SOCIETE ADTE  : اسمها 

.IMPORT ET DISTRIBUTION

هدفها : بيع العقاقير بالتقسيط ؛

التجااة عاضة ؛

استيراد وتصدير ؛

استيراد املواد وقطع العقاقير ؛
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وبيع وتسو1ق ضواد النظافة  شراء 

والتجهيزات واالكسسوااات وتركيبها ؛

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

وتسو1ق وتوزيع جميع بنواع األجزاء 

املذكواة  باألشياء  املتعلقة  واملواد 

بعاله ؛

شراء وبيع وتسو1ق جميع ضنتجات 

وضواد العقاقير ؛

جميع  وتسو1ق  وبيع  شراء 

املنتجات وضواد األجهزة ؛

والتسو1ق  املحلي  والبيع  الشراء 

واألجزاء  واملواد  املعدات  لجميع 

الالزضة  وغيرها  واآلالت  واألدوات 

لتشغي2 األعمال ؛

شراء وبيع وتسو1ق جميع املنتجات 

األثاث والتجهيزات املكتتبة ؛

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجاا1ة، 

ترتبط  التي  العقاا1ة  وغير  العقاا1ة 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  بصفة 

بك2  بو  بعاله  املذكواة  باألهداف 

هدف آخر ضشابه بو ضرتبط، بو قاب2 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت بي 

شك2 ضن األشكال.

: كراج طر1ق الوزانية اقم  ضقرها 

03 عي  تاوجطات الحاجب.

يوم  ضن  تبتدب  سنة   99  : بضدها 

التأسيس.
داهم   100.000  : ابسمالها 

بقيمة  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للواحدة، ضنحت جميعها 

للسيد عبد العز1ز بودادي.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدااته 

ضحددة السيد عبد العز1ز بودادي.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في ضتم شهر ديسمبر 

ضن ك2 سنة.

يقتطع ضن األاباح   : توزيع األاباح 

االحتياط  بج2  ضن   5% الصافية 

الباقي ضن األاباح الصافية  القانوني. 

حسب  املشااكي   على  توزع 

الحصص. باستثناء املبالغ املحتفظة 

املخصصة  بو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياطات حسب قرااات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجاا1ة بمكناس 

يوم 3 فبراير 2021 تحت اقم 568.

 52.165 اقم  التجااي  السج2 

بتاا1خ 3 فبراير 2021.

69 P

SOCIETE SAHOMTEC

ش.م.م ذات شر1ك وحيد

ذات ابسمال يقدا ب 100.000 

داهم

املقر االجتماعي : ضح2 تجااي الكائن  

بحي السالم 01 اقم 100 عي  

تاوجطات

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بعي  

 ،2021 ضااس   15 بتاا1خ  تاوجطات 

قرات الجمعية العاضة للشركة ذات 

شر1ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 ،SOCIETE SAHOMTEC وحيد 

ذات ابسمال يقدا ب 100.000 داهم 

 : االجتماعي ب  ضقرها  يوجد  والذي 

 01 ضح2 تجااي الكائن  بحي السالم 

اقم 100 عي  تاوجطات، ضا يلي :

قبول بيع 1.000 حصة اجتماعية 

اندلو�سي  سعيد  السيد  ضلكية  في 

لفائدة السيد ياسي  اندلو�سي ؛

اندلو�سي  ياسي   السيد  تعيي  

ضحددة،  غير  وملدة  للشركة  ضسيرا 

جميع  اندلو�سي  ياسي   السيد  ضنح 

لتسيير  واالختصاصات  السلطات 

الشركة بإضماء وحيد.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة ؛

ضسائ2 ضختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة التجاا1ة بمكناس 

اقم  تحت   2021 ضااس   25 بتاا1خ 

.1566

70 P

GRIZE KARTE-SERVICES
ش.م.م

ذات ابسمال يقدا ب 100.000 

داهم

املقر االجتماعي : اقم 17 املركز 

التجااي االض2 الطابق السفلي 

املدينة الجديدة شااع الجيش امللكي 
زنقة ابو الطيب املتنبي فاس

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 ديسمبر  بتاا1خ  2  بفاس 

قرات الجمعية العاضة للشركة ذات 

GRIZE KARTE- املسؤولية املحدودة

ب  يقدا  ابسمال  ذات   SERVICES

داهم والذي يوجد ضقرها   100.000
التجااي  املركز   17 اقم  االجتماعي 

املدينة  السفلي  الطابق  االض2 

الجديدة شااع الجيش امللكي زنقة ابو 

الطيب املتنبي فاس. ضا يلي :

الح2 املسبق للشركة ؛

املود   ضحمد  السيد  تعيي  

كمصف للشركة ؛

تعيي  ضقر الح2 في العنوا  التالي 
اقم 17 املركز التجااي االض2 الطابق 

شااع  الجديدة  املدينة  السفلي 

الجيش امللكي زنقة ابو الطيب املتنبي 

فاس.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   ،2021 فبراير  بتاا1خ   

.559/021

71 P

SAHARA PACKING
SARL D’AU

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 SAHARA PACKING ملساهمي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

البالغ  الوحيد،  املساهم  ذات 
والكائن  داهم   100.000 ابسمالها 

ضقرها االجتماعي بشااع الحزام الحي 

الصناعي اقم 30 ضكرا العيو ، تقرا 

ضا يلي :

 1000 حصص  ضجموع  تفو1ت 

حصة السيد سيدي الفياللي لفائدة 

فاطمة الفياللي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بالعيو  

اقم  تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ 

.2021/1047

72 P

RAHMOUN TRAVAUX شركة
ش.م.م ذات الشر1ك الوحيد

س.ت : 124753

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

ضؤاخ في 19 ضااس 2021 قرا ضا يلي :

 185 ضن  الشركة  ضقر  تحو21 

تجزئة ا1اض بوالد ضطاع   3 سكتوا 

 13 عمااة  ز1ز  واد  زنقة  إلى  تمااة 

الطابق 3 شقة 26 بكدال الرباط.

كاتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

يوم 5 ببر21 2021 تحت اقم 5347.

73 P

CLICK PIECES
بمقت�سى عقد عرفي حرا بتطوا ، 

قد تم تأسيس   ،2021 ضااس   16 في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

.CLICK PIECES شر1ك وحيد

استيراد،   : االجتماعي  الهدف 

تصدير وتجااة ضعدات السيااات.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

 1000  : السدااوي  القادا  عبد 

حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
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املقر االجتماعي : طر1ق طنجة كلم 

4.5 تطوا .

املسير : عبد القادا السدااوي.
 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.28965
ضن بج2 االستخالص والبيا 

74 P

CHARAM CHIKH CAR شركة
SARL-AU

RC : 122425 RABAT

بمقت�سى الجمع العام غير العادي 
تقرا  2021 ضااس   3  املنعقد بتاا1خ 

ضا يلي :

8  س حي  تغيير ضقر الشركة ضن 

الجديد :  املقر  إلى  الرباط  الوحدة 

الطابق األول قطاع املجد تجزئة   2

النجم لعيايدة سال.

تحديث القانو  الداخلي للشركة.

اقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 

لدى   2021 ضااس   23 بتاا1خ   2805

املحكمة التجاا1ة بالرباط.

75 P

 ATLAS INFRASTRUCTURES

ET TECHNOLOGIES
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بشر1ك وحيد
بموجب بحكام عقد خاص بتاا1خ 

النظام  إنشاء  تم   ،2021 ضااس   9

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

والتي تتمتع  ضحدودة بشر1ك وحيد، 

بالخصائص التالية :

 ATLAS  : االسم 

 INFRASTRUCTURES ET

TECHNOLOGIES

هكتاا  إقاضة  2   : الرئي�سي  املقر 

سكتوا 1 عمااة 19 شقة 5 تمااة.

شركة ذات ضسؤولية   : النموذج 

ضحدودة بشر1ك وحيد.

املوضوع :

بعمال بو إنشاءات ضختلفة.

التركيبات الكهربائية )الشبكات(.

استيراد وتصدير.

داهم   100.000 هو   : املال  ابس 
وحدة ك2 ضنها ب   1000 إلى  ضقسم 
ضكتتبة بالكاض2 و1طلق  داهم،   100

عن طر1ق املساهمات النقدية.
املدة : 99 سنة ضن التأسيس.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

بغندا  السيد  تعيي   تم   : اإلدااة 
غير  لفترة  للشركة  ضسير  طااق 

ضحدودة.
بشك2  الشركة  تلتزم   : التوقيع 
بها  املتعلقة  األعمال  بجميع  صحيح 
بالتوقيع الفردي للسيد بغندا طااق.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 االبتدائية في تمااة بتاا1خ 

2021 تحت اقم 5376.
ضلخص لإلدااج

76 P

شركة بيدروكس كار
العام  الجمع  ضحمر  على  بناء 
ديسمبر   28 االستثنائي التي عقد في 
قرا الشر1ك الوحيد لشركة   ،2020

PEDDROX CAR ضا يلي :
الح2 املسبق للشركة.

نهاية التسيير بالنسبة للسيد حمد 
بدا الدين.

تعيي  حمد بدا الدين ضصفي.
التصفية  ضكا   تحديد 
الشيشيا  لوطيسمنت  بالصخيرات، 

اقم 22.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   2 بتاا1خ  تمااة  في  االبتدائية 

2021 تحت اقم 4858.
77 P

شركة اليميرا
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

يقدا ابسمالها ب 1.500.000 داهم
العنوا  :  1 زنقة ضوالي اسماعي2 

الرباط
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
10 ضااس 2021 بالرباط اتفق الجمع 
ذات  شركة  «اليميرا»  لشركة  العام 
ضسؤولية ضحدودة يقدا ابسمالها ب 

1.500.000 داهم.

 و1وجد ضقرها االجتماعي بالعنوا  

التالي : 

فتح فرع للشركة بالعنوا  التالي :

30، املنطقة الصناعية بتاسنيا 2 

تمااة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ضااس   29 بتاا1خ 

.112192

78 P

MAROCLINIC

SARL

ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 30 شقة 8 شااع 

ضوالي احمد لوكيلي حسا  الرباط

س.ت اقم : 901 12

نقر املقر االجتماعي للشركة وإضافة 

عالضة تجاا1ة

غير  العاضة  الجمعية  قرات 

ديسمبر   18 العادية املنعقدة بتاا1خ 

للشركة ضا يلي :

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نق2 

تقاطع شااع السفواة وشااع اوبينيا 

قطاع 23 حي الر1اض الرباط.

التجاا1ة  العالضة  إضافة 

 HOPITAL PRIVE PASTEUR

بالسج2 التجااي.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  بنجز 

بالرباط  التجاا1ة  للمحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 فبراير   22 بتاا1خ 

.111259
بمثابة ضقتطف وبيا 

املسير

79 P

TH EQUIPEMENT
SARLAU

ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : قسم ببواب سال

اقم 169 شقة 7 سال

س.ت اقم : 28993

نقر املقر االجتماعي للشركة 
غير  العاضة  الجمعية  قرات 

بكتوبر   22 بتاا1خ  املنعقدة  العادية 

2020 للشركة ضا يلي :

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نق2 

املقر التالي : بالد عبد املولى اقم 192 

قطاع االلفة لعيايدة سال.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  بنجز 

بتاا1خ بسال  للمحكمة   المبط 

18 فبراير 2021 تحت اقم 36027.
بمثابة ضقتطف وبيا 

املسير

80 P

NDRAV SERVICES
دواا العيا�سي اقم 150

تيفلت

تأسيس
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم   2021 ضااس   11 بتيفلت يوم 

تحم2  لشركة  بسا�سي  قانو   وضع 

الخصائص التالية :

NDRAV SERVICES : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة.

الهدف االجتماعي :

بيع شراء إصالح وتثبيت املعدات 

املعلوضاتية.

تنظيف وإبادة الحشرات.

ضقاول في البناء وبشغال ضختلفة.

ابس املال : 90.000 داهم ضقسمة 

داهم   100 حصة ضن فئة   900 إلى 

للحصة الواحدة ضوزعة على الشك2 

التالي :
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عادل القي�سي : 300 حصة.

طااق غيتا  : 300 حصة.

 300  : الساليكي  الرحيم  عبد 

حصة.

سنة تبتدئ ضن تاا1خ   99  : املدة 

التأسيس .

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

العيا�سي  دواا   : االجتماعي  املقر 

اقم 150 تيفلت.

التسيير : عادل القي�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   5 بتاا1خ  بتيفلت  االبتدائية 

2021 تحت اقم 101.

81 P

 INTER AFRIC FINANCE &

GESTION
SARL AU

تصفية نهائية للشركة
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 

ديسمبر   31 بتاا1خ  املنعقد  العادي 

2020، بمقر الشركة تقرا ضا يلي :

 INTER AFRIC شركة  فسخ 

 FINANCE & GESTION SARL

 2020 ديسمبر   31 ضن  ابتداء   AU

تعيي  السيد ضحمود حر1م كمصفي 

الشركة.

كمقر  الشركة  ضقر  تعيي  

التصفية.

املصادقة على الحسابات املقدضة 

للشركة.

املصادقة على تقر1ر املصفي.

 INTER لشركة  الحصص  فسخ 

 AFRIC FINANCE & GESTION

.SARL AU

اإلغالق النهائي ملسطرة التصفية 

للشركة.

التجااي  السج2  على  التشطيب 

اقم 364225.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الداا  باملحكمة  المبط  كتابة 

2021 تحت  البيماء بتاا1خ 3 ضااس 

اقم 768397.
املصفي

82 P

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE

PRIVE AGRI
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر1ك وحيد والتي تحم2 

الخصائص التالية :

 ETABLISSEMENT  : التسمية 

.SCOLAIRE PRIVE AGRI

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي :

االستشااات اإلداا1ة.

كتابة  ضحاسبة  الكتابة،  ضداسة 

لالضتحانات،  التحمير  االختزال، 

الشعر،  تصفيف  بالجمال  العناية 

شخصي   األكثر  على  بكواب  بكواب 

يحمال .

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

داهم للحصة الواحدة ضوزعة   100

على الشك2 التالي :

 1000 حياة  العكري  السيدة 

حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

قنيطرة  سال   : االجتماعي  املقر 

طر1ق 3 شقة 2 حليمة إقاضة 50.

املسيرة : السيدة العكري حياة.

السج2 التجااي : 33255.

83 P

SAMTECH
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  وحيد  ضساهم  ضع  ضحدودة 

تحم2 الخصائص التالية :

SAMTECH : التسمية

SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي :

ضبرضج، ضحل2، ضصمم كمبيوتر.

كهربائي.

ضقاول بناء.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

داهم للحصة الواحدة ضوزعة   100

بي  الشركاء على الشك2 التالي :

السيد سمير ضرزوك 1000 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

 1892 قطعة   : االجتماعي  املقر 

قصبة املهديا إااك بانليو حدادا.

املسير : السيد سمير ضرزوك.

اقم السج2 التجااي : 59739.

84 P

RADIOTEST
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  وحيد  ضساهم  ضع  ضحدودة 

تحم2 الخصائص التالية :

RADIOTEST : التسمية

SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي :

ضهندس استشااي.

تاجر ضستواد يبيع شبه جملة.

تاجز لألجهزة اإلشعاعية والكهرباء 

الطبية والعالج بالراديوم.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

داهم للحصة الواحدة ضوزعة   100

بي  الشركاء على الشك2 التالي :

السيد ا�سى اتباتو 1000 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
املقر االجتماعي : اقم 486 الطابق 

ب   2 ت.ا  داانا  بليانس  السفلي 

11000 ضهدية القنيطرة.

املسير : السيد ا�سى اتباتو.
اقم السج2 التجااي : 59819.

85 P

ALL MOTAMAD
SARL

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحم2  والتي  ضحدودة 

التالية :

ALL MOTAMAD : التسمية

SARL : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي :

ضصوا سينمائي.

وكالة إعالنات.

تكو1ن ضستمر.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

داهم للحصة الواحدة ضوزعة   100

بي  الشركاء على الشك2 التالي :

 500 الناس  عي   إلياس  السيد 

حصة.

 500 الناس  عي   يوسف  السيد 

حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
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بنوال  : 23 شااع   املقر االجتماعي 
اقم    ضكتب   11 فلواي  إقاضة 

ضيموزة القنيطرة.
عي   يوسف  السيد   : املسير 

الناس.
اقم السج2 التجااي : 59855.

86 P

STE SAFAE BOUHOUSSE
SARL AU

العادي  غير  العام  الجمع  قرا 
املنعقد بتاا1خ 16 يناير 2020 لشركة 
شركة ذات   SAFAE BOUHOUSSE
وحيد،  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 
ضقرها  داهم،   10.000 ابسمالها 
زنقة   3 شقة   2 عمااة   : االجتماعي 

ضاية عوا، اكدال، الرباط، ضا يلي :
تحو21 املقر االجتماعي للشركة :

 SAFAE الشركة  قرات 
ضقرها  تحو21   BOUHOUSSE
االجتماعي إلى ضر1نا دوا دياضو 3 بلوك 

ا اقم 39 تاضسنا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   10 بتاا1خ  الرباط  التجاا1ة 

2020، تحت اقم 104766.
87 P

LUIJJI
SARL AU

تكو1ن شركة ضحدودة املسؤولية
ذات شر1ك وحيد

بتمااة  ضؤاخ  ضحمر  بمقت�سى 
قواني   وضع  تم   2021 فبراير   2 
األساسية لشركة ضحدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد  شر1ك  ذات 

التالية :
الهدف : التجااة + بعمال ضختلفة 

للبناء.
بنوال عمااة  إقاضة جنا    : املقر 

اقم 6 شقة 5 وفاق تمااة.
بما  املال  ابس  حدد   : املال  ابس 

قداه 100.000 داهم.
تداا الشركة ضن طرف   : التسيير 
غير  ملدة  اضينة  اكريش  السيدة 

ضحدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ضااس   26 بتاا1خ 

السج2 التجااي 132511.

88 P

SOCIETE TEMACUIR
SARL

املؤاخ  العام  الجمع  بمقت�سى 

2020 قرا شركاء  بتاا1خ 16 ديسمبر 

 SOCIETE TEMACUIR SARL شركة

املسجلة تحت اقم 72513 باملحكمة 

التجاا1ة بالرباط التعديالت التالية :

اوفقير  السيد   : الحصص  بيع 

لحسن املالك ل 835 حصة يبيع 835 

حصة للسيد بن احمد العسولي.

املالكة  ايدير  ايت  اقية  السيدة 

للسيد  1665 تبيع  حصة   1665  ل 

بن احمد العسولي.

املالكة  العسولي  بهيجة  السيدة 

للسيد  835 تبيع  حصة   835  ل 

بن احمد العسولي.

تغيير الشك2 القانوني : قرا الجمع 

العام للشركة تغيير الشك2 القانوني 

ضسؤولية  ذات  شركة  ضن  للشركة 

ضسؤولية  ذات  شركة  إلى  ضحدودة 

ضحدودة ذات شر1ك وحيد.

العام  الجمع  قرا   : جديد  ضسير 

بن  عسولي  السيد  تعيي   للشركة 

احمد ضسير وحيد ملدة غير ضحدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   30 بتاا1خ 

.112360

89 P

ALECTROM
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرا بتمااة في 

2021، تم تحر1ر القواني   22 فبراير 

األساسية لش.ذ.م.م ضميزاتها كالتالي :

 ALECTROM  : التسمية 

ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف التالية :

األشغال الكهربائية.

بشغال تركيب األجهزة الكهربائية 

.MV/LV

على  واإلصالح  الصيانة  بشغال 

الجهد  ذات  الكهربائية  املعدات 

املتوسط / املنخفض.

الشمسية  التركيبات  بشغال 

الكهروضوئية.

األشغال املختلفة.

واالستشااات  الهندسة  ضكتب 

واملراجعة والدااسات الفنية.

بشغال التدفئة والتكييف.

التصدير واالستيراد.

وعموضا جميع العمليات التجاا1ة، 

الصناعية، املالية، املنقولة والثابتة، 

املعلقة بصفة ضباشرة بو غير ضباشرة 

بأحد األهداف املذكواة بعاله والتي 

ضن شأنها تسهي2 تنمية الشركة.

الطابق   ،136 اقم  تمااة،   : املقر 

الثاني، الشقة اقم  ، زنقة القاهرة، 

كوضاتراف 1.

داهم   100.000  : املال  ابس 

فئة  ضن  حصة   1000 على  ضقسمة 

بي   ضوزعة  للواحدة  داهم   100

الشركاء كالتالي :

 : الشرقاوي  اضي   ضحمد  السيد 

500 حصة.

السيد عبد السالم اجدالي : 500 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

ضحدودة ضن طرف السيدين ضحمد 

اضي  الشرقاوي وعبد السالم اجدالي.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

يوم  ضن  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسج2 التجااي.

الذخيرة  خصم  بعد   : األاباح 

لقراا  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

بنصافا حسب حصص ك2  الشركاء 

واحد ضنهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 5218 اقم  تحت  بتمااة  االبتدائية 

بتاا1خ 23 ضااس 2021.

تقييد  تم   : التجااي  السج2 

السج2  ضصلحة  لدى  الشركة 

بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  التجااي 

تحت اقم 132403 بتاا1خ 23 ضااس 

.2021
ضن بج2 االستخالص والبيا 

90 P

LABONORM
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرا بتمااة في 

7 ديسمبر 2020، تم تحر1ر القواني  

األساسية لش.ذ.م.م ضميزاتها كالتالي :

 LABONORM  : التسمية 

ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف التالية :

استيراد،  تعبئة،  إنتاج،  تصنيع، 

تصدير، توزيع، بيع وتسو1ق املنتجات 

)املكمالت الغذائية واملواد  الصحية 

الطبية  لألغراض  املعدة  الغذائية 

ضستحمرات  وللر1اضيي ،  الخاصة 

الشخصية  والنظافة  التجمي2 

واملبيدات الحيو1ة.

وضواد  األولية  املواد  استيراد 

التعبئة املخصصة لتصنيع املنتجات 

وإنتاجها  بعاله  املذكواة  الصحية 

وتعبئتها.

تصميم، تطو1ر الصيغ والتشكي2 

العمالء  لطلبات  وفقا  املحدد 

وضتطلباتهم.

الدعم  الخبرة،  االستشااات، 

ضجال  في  واملشغلي   للشركات 

املنتجات الصحية.

وعموضا جميع العمليات التجاا1ة، 

الصناعية، املالية، املنقولة والثابتة، 

املعلقة بصفة ضباشرة بو غير ضباشرة 

بأحد األهداف املذكواة بعاله والتي 

ضن شأنها تسهي2 تنمية الشركة.
الطابق   ،136 اقم  تمااة،   : املقر 
الثاني، الشقة اقم  ، زنقة القاهرة، 

كوضاتراف 1.
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داهم   100.000  : املال  ابس 

فئة  ضن  حصة   1000 على  ضقسمة 

بي   ضوزعة  للواحدة  داهم   100

الشركاء كالتالي :

جوطي  طاهري  هاجر  السيد 

حسني : 333 حصة.

السيد زهير بنصاضت : 333 حصة.

اآلنسة ندى ضز1ا  : 167 حصة.

اآلنسة ملياء ضز1ا  : 167 حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

فاطمة  السيدة  طرف  ضن  ضحدودة 

الزهراء الشوقي.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

يوم  ضن  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسج2 التجااي.

الذخيرة  خصم  بعد   : األاباح 

لقراا  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

بنصافا حسب حصص ك2  الشركاء 

واحد ضنهم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

يناير   25 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

.2021

تقييد  تم   : التجااي  السج2 

السج2  ضصلحة  لدى  الشركة 

بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  التجااي 

يناير   25 بتاا1خ   131779 تحت اقم 

.2021
ضن بج2 االستخالص والبيا 

91 P

ASSIF CONSEIL
س.ت تمااة : 126047
ز1ادة ابسمال الشركة

1 - بمقت�سى عقد عرفي حرا بتمااة 

في 28 بكتوبر 2020، قرا شركاء شركة 

ASSIF CONSEIL ش.ذ.م.م ابسمالها 

حي  بتمااة،  ضقرها  داهم،   100.000

 ،7 اقم  الشقة   ،22 عمااة  القصبة 

الطابق الثالث، ضا يلي :
ز1ادة 00.000 .1 داهم في ابسمال 

داهم   1.500.000 ليصبح  الشركة 

عوض 100.000 داهم وذلك باملقاصة 

ضع الحساب الجااي للشركاء.

و7   6 املادتي   تعدي2  تم  وبذلك 

ضن القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 23 ضااس 2021 تحت اقم 5268.
ضن بج2 االستخالص والبيا 

92 P

ائتمانية القدس

10 زنقة بكي ، شقة اقم 3، املحيط، الرباط

الهاتف/ الفاكس : 21 62 70 0537

توربان كار

شركة ضحدودة املسؤولية بشر1ك 

وحيد

بتاا1خ  بمقت�سى عقد عرفي حرا 

القانو   وضع   ،2021 ضااس   11

األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

الخصائص  تحم2  وحيد  بشر1ك 

التالية :

التسمية : «توابا  كاا».

الصفة القانونية : شركة ضحدودة 

املسؤولية بشر1ك وحيد.

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

السيااات الجديدة.

داهم   100.000  : الربسمال 

ضقسمة إلى 1000 سهم ضن 100 داهم 

لك2 ضنهما.

سنة اعتبااا ضن تاا1خ   99  : املدة 

تأسيسها.

شقة   10 عمااة   : املقر االجتماعي 

الثاني،  الطابق  بكي ،  زنقة  اقم  ، 

حي املحيط، الرباط.

سوف تداا الشركة ضن   : اإلدااة 

قب2 السيد املهدي الزباخ.

خدضة  في  القانوني  اإليداع  تم 

السج2 التجااي بكتابة المبط لدى 

املحكمة التجاا1ة بالرباط لوالية الرباط 

 2021 ببر21   6 سال زضوا زعير بتاا1خ 

  019 الترتيبي  الرقم  تحت  ضسج2 

والسج2 التجااي اقم 150909.

93 P

STE SONA DOUKALA
SARL AU

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية
تسجيله  تم  عرفي  عقد  إثر  على 

تم   ،2021 فبراير  بتاا1خ    بالرباط 

باملميزات  األسا�سي  النظام  وضع 

التالية :

املقر االجتماعي :  1 زنقة األشعري، 

شقة  ، بكدال، الرباط.

بهداف   : االجتماعي  الغرض 

الشركة هي :

بشغال ضتنوعة وبيع ضواد البناء 

ألشغال الصباغة.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تأسيس 

الشركة.

في  ضحدد   : االجتماعية  السنة 

 1000 إلى  ضقسم  داهم   100.000

100 داهم  حصة اجتماعية ضن فئة 

ك2 واحدة.

: تم إسناد ضهام التسيير  التسيير 

إلى السيد الياس اجليطي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 111629 اقم  بالرباط  التجاا1ة 

السج2 التجااي اقم 150135 بتاا1خ 

10 ضااس 2021 .

94 P

DARILE
SARL

ابسمالها : 100.000 داهما

سج2 تجااي الرباط 150857

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية
تمت   2021 فبراير   17 بتاا1خ 

لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 

ضحدودة  شركة   DARILE SARL

املسؤولية، ابسمالها 100.000 داهما، 

زنقة ضاية عوا،   6 ضقرها االجتماعي 

الطابق  ، الشقة 16، بكدال، الرباط.

الشركاء :

الحاضلة  القيطوني،  لبنى  السيدة 

ب   A438758 للبطاقة الوطنية اقم 

50 حصة ؛

الحاض2  عظمي،  بشير  السيد 

 50 ب   AA38 للبطاقة الوطنية اقم 

حصة.

النشاط التجااي : بيع جميع بنواع 

توفير  املشروبات الساخنة والباادة، 

وتأجير ضوزعات املشروبات الساخنة 

والباداة.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

ضحددة للسيد :

للبطاقة  الحاض2  عظمي،  بشير 

.AA38 الوطنية اقم

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 

بتاا1خ   112 01 اقم  تحت   بالرباط 

5 ببر21 2021.

95 P

HADOUGUI CASH
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بمساهم وحيد

ابسمالها : 80.000 داهم

1، زنقة جول فيغني، الداا البيماء

تصفية ضسبقة للشركة
بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

املساهم  قرا   ،2020 ديسمبر   21

املدعوة  للشركة  الوحيد 

ذات  شركة   HADOUGUI CASH

وحيد،  بمساهم  ضحدودة  ضسؤولية 

ضقرها  داهم،   80.000 ابسمالها 

زنقة   ،1 البيماء  بالداا  االجتماعي 

جول فيغني، ضا يلي :

1 - تصفية ضسبقة للشركة.

تعيي  السيد ضحمد حدوكي،   -  2

الوطنية  للبطاقة  حاض2  ضغربي، 

للتعر1ف اقم BE816562، املزداد في 

الساكن بالداا   ،1988 25 بغسطس 

البيماء، عمااة 80، الشقة 30، طابق 

املحيط،  فماءات   ،5 ضجموعة   ، 

بوالد عزوز، كمصفي للشركة.

بالداا  التصفية  ضقر  تثبيت   -  3

البيماء، 1 زنقة جول فيغني.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ  البيماء 

اقم 773313.
للنسخ والنشر

96 P

حربول عبد الحق
ضكتب املحاسبة

16، شااع الرباط، تازة الجديدة
الهاتف : 16 19 25 0535

 STE KANAB
 D’ARCHITECTURE 

ET D’AMENAGEMENT
SARL AU

 شركة ضحدودة املسؤولية 
ذات الشر1ك الوحيد

ابسمالها االجتماعي : 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : شااع عالل 

الفا�سي، بلوك ف، إقاضة صابر1ن، 
شقة اقم  ، تاوا1رت

ضسير شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
فاتح بكتوبر 2020 قرا الشر1ك الوحيد 
للشركة املحدودة املسؤولية املسماة 
 STE KANAB D’ARCHITECTURE
تحو21   ET D’AMENAGEMENT
ضقر الشركة ضن شااع عالل بن عبد 
هللا، إقاضة نرجس 1، تازة إلى العنوا  
بلوك  الفا�سي،  شااع عالل  الجديد، 
اقم  ،  شقة  صابر1ن،  إقاضة  ف، 

تاوا1رت.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم  بتاوا1رت  االبتدائية  للمحكمة 
18 فبراير 2021 تحت اقم 2021/31 

السج2 التجااي اقم 1267.
97 P

 PHARMACIE AL AMANE
FES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
بشر1ك واحد
تأسيس شركة

في  املوقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاا1خ  واملسج2   2021 فبراير   2 
 RE6290 تحت اقم   2021 فبراير    

تم وضع قانو  بسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :

 PHARMACIE  : التسمية   -  1 

.AL AMANE FES

صيدلي   : االجتماعي  الهدف   -  2

يبيع بالتقسيط.
داهم،   2.100.000  : ابسمال   -  3

بتاا1خ  املساهمة  عقد   بمقت�سى 

فبراير  املسج2 في     2021 يناير   28

2021 تحت اقم RE6307 تم تحو21 

بضي ،  تازي ضحمد  الذاتي  الشخص 

 C546884 اقم  ب.ت.و  الحاض2 
والذي كا  ضسجال بالسج2 التجااي 

إلى شخص  بفاس تحت اقم 60746 

 PHARMACIE AL ضعنوي تحت اسم

.AMANE FES

وئام،  حي   : االجتماعي  املقر   -   

إقاضة األضا ، بلوك A3، ضتجر اقم 1 

و2، فاس.

5 - املسير : تازي ضحمد بضي .

6 - املدة : 99 سنة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  7

بتاا1خ  بفاس  التجاا1ة   باملحكمة 

30 ضااس 2021 تحت اقم 1514.
8 - اقم السج2 التجااي : 67025 

فاس.
بمثابة ضقتطف وبيا 

98 P

PHARMACIE ARACHIDE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك واحد

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاا1خ  واملسج2   2021 يناير   2 

 RE7751 10 فبراير 2021 تحت اقم

تم وضع قانو  بسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :

 PHARMACIE  : التسمية   -  1

.ARACHIDE

- الشك2 القانوني : شركة ذات   2

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

صيدلي   : االجتماعي  الهدف   -  3
يبيع بالتقسيط.

داهم،   1.300.000  : ابسمال   -   
بتاا1خ  املساهمة  عقد   بمقت�سى 
في  املسج2   2020 ديسمبر   31 
 RE7753 10 فبراير 2021 تحت اقم
ضحمد  الذاتي  الشخص  تحو21  تم 
ب.ت.و  الحاض2  االطهاا،  ابو  كر1م 
ضسجال  كا   والذي   C548178 اقم 
اقم  تحت  بفاس  التجااي  بالسج2 
تحت  ضعنوي  شخص  إلى   68514

.PHARMACIE ARACHIDE اسم
5 - املقر االجتماعي : 38-36 شااع 

9، حي وفاق بن دباب، فاس.
ابو  كر1م  ضحمد   : املسير   -  6

االطهاا.
7 - املدة : 99 سنة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  8
بتاا1خ  بفاس  التجاا1ة   باملحكمة 

30 ضااس 2021 تحت اقم 1515.
8 - اقم السج2 التجااي : 67027 

فاس.
بمثابة ضقتطف وبيا 

99 P

PHARMACIE FAHMI FES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك واحد
تأسيس شركة

في  املوقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاا1خ  واملسج2   2021 يناير   2 
 RE8256 12 فبراير 2021 تحت اقم
تم وضع قانو  بسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :
 PHARMACIE  : التسمية   -  1

.FAHMI FES
2 - الهدف االجتماعي : صيدالنية 

تبيع بالتقسيط.
داهم،   1.250.000  : ابسمال   -  3
بتاا1خ  املساهمة  عقد   بمقت�سى 
في  املسج2   2020 ديسمبر   31 
 RE8262 12 فبراير 2021 تحت اقم
سمية  الذاتي  الشخص  تحو21  تم 
 X76052 فهمي، الحاضلة ب.ت.و اقم
والتي كانت ضسجلة بالسج2 التجااي 

إلى شخص  بفاس تحت اقم 35318 

 PHARMACIE اسم  تحت  ضعنوي 

.FAHMI FES

  - املقر االجتماعي : اقم 178 حي 

كر1و، زواغة، فاس.

5 - املسيرة : سمية فهمي.

6 - املدة : 99 سنة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  7

بتاا1خ  بفاس  التجاا1ة   باملحكمة 

30 ضااس 2021 تحت اقم 1522.

8 - اقم السج2 التجااي : 67029 

فاس.
بمثابة ضقتطف وبيا 

100 P

ديوا  األستاذ ضحسي  ضر1زق

ضوثق بمكناس

شااع عالل بن عبد هللا، عمااة 33، ضجمع 

املستقب2، الطابق الثالث، ضكتب 10، املدينة 

الجديدة، ضكناس

الهاتف : 54 43 0  0535

 GROUPE SCOLAIRE JEAN

D’ORMESSON PRIVE
ش.م.م

تأسيس شركة
الذي  الرسمي  العقد  بمقت�سى 

ضوثق  تلقاه األستاذ ضحسي  ضر1زق، 

ديسمبر  و30   29 بتاا1خ  بمكناس، 

 ،2021 يناير  و25  و18  و2   2020

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  حرا 

املسؤولية املحدودة واملميزات التالية :

 GROUPE شركة   : التسمية 

 SCOLAIRE JEAN D’ORMESSON

PRIVE ش.م.م.

الغرض :

التعليم الخاص ؛

التعليم االبتدائي والثانوي ؛

إنشاء وتشغي2 املدااس االبتدائية 

واإلعدادية والثانو1ة ؛

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجاا1ة، 

املتعلقة  املنقولة  والغير  املنقولة 

بغرض  ضباشر  غير  بو  ضباشر  بشك2 

الشركة بو تساهم في تنميتها.
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إقاضة  ضكناس،   : املقر االجتماعي 
نجمة الذهب، اقم  1، ضفترق شااع 
الجيش امللكي وشااع ادايس الثاني، 

املدينة الجديدة.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التجااي  السج2  في  الشركة  تقييد 
الشركة  فسخ  حاالت  باستثناء 

املسبق بو تمديد ضدة الشركة.
ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم   100.000 قداه  بما  الشركة 
ضقسمة على 1000 حصة بمبلغ 100 

داهم للحصة، ضقسمة كما يلي :
السيد العربي العراي�سي 50 حصة ؛
 100 العراي�سي  سفيا   السيد 

حصة ؛
 100 العراي�سي  سعاد  السيدة 

حصة ؛
السيد عبد السالم بجانا 2 حصة ؛
 62 بجانا  يوسف  ضحمد  السيد 

حصة ؛
السيدة بضال بجانا 62 حصة ؛
السيدة ضنى بجانا 62 حصة ؛

السيدة ز1نب بجانا 62 حصة ؛
 250 الخيااي  عادلة  السيدة 

حصة ؛
 250 العلوي  ز1نب  لال  السيدة 

حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 
إلى السيد العربي العراي�سي ألج2 غير 

ضحدد.
بمثابة ضقتطف وبيا 
األستاذ ضحسي  ضر1زق

101 P

ديوا  األستاذ ضحسي  ضر1زق
ضوثق بمكناس

شااع عالل بن عبد هللا، عمااة 33، ضجمع 
املستقب2، الطابق الثالث، ضكتب 10، املدينة 

الجديدة، ضكناس
الهاتف : 54 43 0  0535
الفاكس :  7 43 0  0535

B.B.L.A DEVELOPPEMENT
ش.م.م

تأسيس شركة
الذي  الرسمي  العقد  بمقت�سى 
ضوثق  تلقاه األستاذ ضحسي  ضر1زق، 
 2020 ديسمبر  و30   29 في  بمكناس، 

و2 و18 و25 يناير 2021، حرا النظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة واملميزات التالية :

 B.B.L.A شركة   : التسمية 

DEVELOPPEMENT ش.م.م.

الغرض :

ضقاولة بناء ؛

اقتناء باض ضن بج2 بناء ضدااس 

تعليمية ؛

بناء وتشييد ضدااس تعليمية ؛

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجاا1ة، 

املتعلقة  املنقولة  والغير  املنقولة 

بغرض  ضباشر  غير  بو  ضباشر  بشك2 

الشركة بو تساهم في تنميتها.

إقاضة  ضكناس،   : املقر االجتماعي 
نجمة الذهب، اقم  1، ضفترق شااع 

الجيش امللكي وشااع ادايس الثاني، 

املدينة الجديدة.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التجااي  السج2  في  الشركة  تقييد 

الشركة  فسخ  حاالت  باستثناء 

املسبق بو تمديد ضدة الشركة.
ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 

داهم   100.000 قداه  بما  الشركة 

ضقسمة على 1000 حصة بمبلغ 100 

داهم للحصة، ضقسمة كما يلي :

السيد العربي العراي�سي 50 حصة ؛

 100 العراي�سي  سفيا   السيد 

حصة ؛

 100 العراي�سي  سعاد  السيدة 

حصة ؛

السيد عبد السالم بجانا 2 حصة ؛

 62 بجانا  يوسف  ضحمد  السيد 

حصة ؛

السيدة بضال بجانا 62 حصة ؛

السيدة ضنى بجانا 62 حصة ؛

السيدة ز1نب بجانا 62 حصة ؛

 250 الخيااي  عادلة  السيدة 

حصة ؛

 250 العلوي  ز1نب  لال  السيدة 

حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 

إلى السيد العربي العراي�سي ألج2 غير 

ضحدد.
بمثابة ضقتطف وبيا 

األستاذ ضحسي  ضر1زق
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«FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW

B.P 606- BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE DOMANGAD
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد

تأسيس
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

حرات  ببيوكرى،   2021 ضااس    10

قواني  شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

خصائصها كالتالي :

 STE شركة   : االسم 

.DOMANGAD

األهداف : االستغالل الفالحي.

علي  ادضي    : االجتماعي  املقر 

عي   تااودانت،  طر1ق  سعيد،  بن 

النخلة، بوالد داحوا.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

إلى  ضقسم  داهم   100.000 ضبلغ 

1000 حصة بثمن 100 داهم للواحد 

ضوزع كالتالي :

السيد ضحمد بنحدو 1000 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

ك2  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

ضحمد  السيد  ضحدودة  غير  وملدة 

بنحدو.

اإلضماءات  تكو    : اإلضماءات 

ضحمد  للسيد  والبنكية  االجتماعية 

بنحدو.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 

ضااس   25 بتاا1خ  بإنزكا   االبتدائية 

2021 تحت اقم 2020/734.
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«FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW

B.P 606- BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE OROSISE TRANS
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

تأسيس
1 - بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ 13 

ضااس  2021 بأكادير، حرات قواني  

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي :

 STE OROSISE شركة   : االسم 

.TRANS

نق2 البمائع لحساب   : األهداف 

الغير.

زنقة   ،36 اقم   : االجتماعي  املقر 

اقم 504، ضاا1ن بشوغ، بكادير.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

إلى  ضقسم  داهم   100.000 ضبلغ 

1000 حصة بثمن 100 داهم للواحد 

ضوزع كالتالي :

السيد الحسن عابيد 500 حصة ؛

السيد الحسي  عابيد 500 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

ك2  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

الحسي   السيد  ضحدودة  غير  وملدة 

عابيد.

اإلضماءات  تكو    : اإلضماءات 

للسيد  فقط  واالجتماعية  البنكية 

الحسي  عابيد.
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تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 

التجاا1ة بأكادير بتاا1خ 5 ببر21 2021 

تحت اقم 98966.

104 P

«FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW

B.P 606- BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE DALIA VERDE
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العادي للمساهمي  في الشركة 

بتاا1خ  املحدودة  املسؤولية   ذات 

13 ضااس  2021، قرا ضا يلي :

تفو1ت الحصص :

تفو1ت 330 حصة ضجموع حصص 

حصة   330 زغبوش  يوسف  السيد 

لفائدة السيدة فاطمة النجاح ؛

تفو1ت 330 حصة ضجموع حصص 

حصة   330 العز1زي  طااق  السيد 

لفائدة السيدة فاطمة النجاج.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

إلى  ضقسم  داهم   100.000 ضبلغ 

1000 حصة بثمن 100 داهم للواحد 

ضوزع كالتالي :

 1000 النجاح  فاطمة  السيدة 

حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

تم   : القانوني  الشك2  تحو21 

لشركة  القانوني  الشك2  تحو21 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشر1ك واحد.

تحيي  القانو  األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 

ضااس   25 بتاا1خ  بإنزكا   االبتدائية 

2021 تحت اقم 735.

105 P

FATHI LOGISTICS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  وذات  ضحدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية :

 FATHI شركة   : التسمية 

.LOGISTICS SARL AU

غرض الشركة :

)الوطنية  ضقاول في نق2 البمائع 

والعاملية( ؛

استيراد وتصدير.

املقر : عمااة 25، شقة اقم 2، حي 

صالح الدين، الوفاق، تمااة.

ب  الشركة  ضدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء ضن تاا1خ تسجيلها في 

السج2 التجااي.

بمبلغ  حدد   : الشركة  ابسمال 

 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000

للواحدة،  دااهم   100 ب  حصة 

ضكتتبة كليا، ضوزعة كالتالي :

 1000 فتحي  الفاطمي  السيد 

حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

للشركة  ضشترك  تسير   : التسيير 

ضن طرف السيد خالد فتحي ملدة غير 

الوطنية  للبطاقة  الحاض2  ضحدودة، 

املنزه،  حي  والقاطن   A452557 اقم 

اقم 1125، يعقوب املنصوا، الرباط.

غير  ملدة  فتحي  سعيد  والسيد 

الوطنية  للبطاقة  الحاض2  ضحدودة، 

املنزه،  حي  والقاطن   A371725 اقم 

اقم 1125، يعقوب املنصوا، الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بكتابة  الشركة  لنظام  القانوني 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

لتمااة بتاا1خ 30 ضااس 2021 سجلت 

تحت  التجااي  بالسج2   الشركة 

اقم 132533.
ضقتطف قصد اإلشهاا
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 RAPIDITE EFFICACITE

FIABILITE IMPORT

SARL

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم وضع  بالرباط،   2021 ضااس   19

ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  

تحت  وذلك  ضحدودة  ضسؤولية 

املعطيات التالية :

 RAPIDITE  : الشركة  تسمية 

 EFFICACITE FIABILITE IMPORT

.SARL AU

وخااج  داخ2   : الشركة  غرض 

املغرب :

بيع بالتقسيط وبالجملة ؛

الوقود والوقود السائ2 والز1وت 

الصناعية والشحوم وز1وت الوقود.

لبنا ،  زنقة  ضكرا،   12  :  املقر 

اقم 3، املحيط، الرباط.

ب  الشركة  ضدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء ضن تاا1خ تسجيلها في 

السج2 التجااي.

بمبلغ  حدد   : الشركة  ابسمال 

 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000

للواحدة،  دااهم   100 ب  حصة 

ضكتتبة، ضحراة وضوزعة كالتالي :

السيد بشرف بضز21 500 حصة ؛

السيد عمر عني 500 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

التسيير : تسير الشركة ضن طرف  :

الحاض2  بضز21،  بشرف  السيد 

 AA36966 اقم  الوطنية  للبطاقة 

والساكن بعمااة 6 شقة 2 سيكونيس 

1، تجزئة ا1اض بوالد ضطاع، تمااة ؛

الحاض2  عني،  عمر  السيد  بو 

 AD233369 اقم  الوطنية  للبطاقة 

إقاضة ابن   ،1 والساكن بحي املسيرة 

تمااة   ،8 شقة  عمااة   1  خلدو ، 

ملدة غير ضحدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 
بتاا1خ فاتح  بالرباط وذلك  التجاا1ة 
ببر21 2021 سجلت الشركة بالسج2 

التجااي تحت اقم 150843.
ضقتطف قصد اإلشهاا
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شركة خاطبي كلوتينك
ش.م.م ذ.ش.و

 الداا الحمراء، زنقة بوالد عاضر، 
اقم 0  ، سال

للشر1ك  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 ضااس   22 بتاا1خ  الوحيد 
ضااس   22 املسجلة في الرباط بتاا1خ 
األسا�سي  القانو   وضع  تم   2021
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية :
خاطبي  «شركة   : التسمية 

كلوتينك» شركة ش.م.م ذات ش.و.
زنقة بوالد عاضر،   : املقر التجااي 

اقم 0  ، الداا الحمراء، سال.
املوضوع : 
الخياطة ؛

الخدضات املتنوعة ؛
االستيراد والتصدير.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة ضن طرف 
السيد خاطبي هشام.

داهم   100.000  : الربسمال 
ضوزعة بي  الشركاء كما يلي :

السيد خاطبي هشام 1000 حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بسال بتاا1خ 5 ببر21 2021 

تحت اقم 36327.
108 P

OZONE FKIH BEN SALAH
SARL

في  ضؤاخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ضااس   25 بتاا1خ  صالح  بن  الفقيه 
ذات  تأسيس شركة  تم  قد   ،2021

املسؤولية املحدودة :
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بم  الفقيه  «بوزو    : التسمية 

املسؤولية  ذات  شركة  صالح» 

املحدودة.

التدبير   : االجتماعي  الهدف 

الذي  العموضي  للقطاع  املفوض 

يتعلق بالنفايات املنزلية وضا شابهها.

 1.665.000  : الشركة  ابسمال 

16.650 حصة ضن  داهم ضقسم إلى 

فئة 100 داهم للحصة الواحدة :

عز1ز البدااوي 1665 حصة ؛

والخدضات  للبيئة  بوزو   شركة 

14.985 حصة.

النحو  على  إدااة  هيئة   تكو1ن 

التالي :

الحاض2  فيرادي،  يونس  السيد 

للبطاقة الوطنية اقم TA99767 ؛

سيدي  هللا  عبد  ضوالي  السيد 

حيدا، الحاض2 للبطاقة الوطنية اقم 

E354493 ؛

الحاضلة  بنعموا،  حنا   السيدة 

.A609925 للبطاقة الوطنية اقم

الصالحية والتوقيع :

تخول كاض2 الصالحيات في الفص2 

15 ضن القانو  األسا�سي للسيد عز1ز 

البدااوي تحت توقيعه الوحيد.

و1قرا وفقا للصالحيات التي ضنحها 

القانو  األسا�سي للسيد عز1ز البدااوي 

هيئة اإلدااة التوقيع املزدوج  ألعماء 

على النحو التالي :

سيدي  هللا  عبد  ضوالي  السيد 

حيدا والسيدة حنا  بنعمرو ؛

بو السيد يونس فيرادي والسيدة 

حنا  بنعمرو ؛

بو السيد ضوالي عبد هللا سيدي 

حيدا والسيد يونس فيرادي.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة   -  7

وضع  تاا1خ  ضن  بي  نهائي  تأسيس 

السج2 التجااي.

يناير  فاتح  ضن   : املالية  السنة 

ديسمبر ضن ك2 سنة ضا   31 إلى فاتح 

تاا1خ  ضن  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجي2.

الثاني،  الحسن  شااع   : املقر 

11، الطابق  إقاضة ليلى، املكتب اقم 

الثالث، الفقيه بن صالح.

املسير : عز1ز البدااوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

قسم   - بنصالح  بالفقيه  االبتدائية 

ببر21  فاتح  بتاا1خ  التجااي  السج2 

2021 تحت اقم 207.

109 P

NOMADE EVASION

SARL

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

 بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

27 يناير 2021 بتيزنيت قد تم تأسيس 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة والتي 

تحم2 الخصائص التالية :

 NOMADE EVASION : التسمية

.SARL

الهدف االجتماعي : ضنعش عقااي.

ابسمال الشركة : 50.000 داهم :

 Mr DANIEL DUPONCHEL

30.000 داهم ؛

 Mr JULIEN DUPONCHEL

10.000 داهم ؛

 Mme CORINNE

 DUPONCHEL DIEUDEGARD

10.000 داهم.

املقر االجتماعي : شقة 28، عمااة 

اليوسفية،  الحر1ة،  تجزئة   ،3 اقم 

تيزنيت.

 Mr السيد  تعيي   تم   : التسيير 

كمسير   DANIEL DUPONCHEL

للشركة ملدة غير ضحدودة.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني بمكتب المبط لدى 

بتاا1خ  بتيزنيت  االبتدائية   املحكمة 

17 بكتوبر 2019 تحت اقم 08 7.
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SOCIETE DELIFES
SARL AU

الربسمال : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : حي نسيم املسيرة 

اقم 3 املجموعة 23 فاس

تأسيس
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 فبراير   12 بتاا1خ  بمكناس 

تم وضع قانو  تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

 SOCIETE DELIFES»  : التسمية 

.«SARL AU

املقر االجتماعي : حي نسيم املسيرة 

اقم 3 املجموعة 23 فاس.

الهدف : ضخبزة.

 100.000 في  حدد   : الربسمال 

حصة ضن   1.000 داهم ضقسمة إلى 

فئة 100 داهم للحصة الواحدة :

 1000  : نبكواي  ضحمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدااة 

ضحمد نبكواي ملدة غير ضحدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 بتاا1خ  بفاس  التجاا1ة 

2021 سج2 تجااي اقم 1320 عدد 

.66823

111 P

IIB
SARL

إعال  عن بيع حصص
وضحمر  البيع  عقد  بمقت�سى 

املنعقد  االستثنائي  العام  الجمع 

قرا شركاء   2021 فبراير   18 بتاا1خ 

شركة «IIB» SARL ضا يلي :

السيدة  بودة،  إحسا   السيدة 

ضحمد  والسيد  سليماني  نزهة  اللة 

باعوا جميع حصصهم  بودة  الياس 

إلى السيد اقيقي يوسف.

استقالة السيدة إحسا  بودة ضن 

تسيير الشركة وتعيي  السيد اقيقي 

اإلضماء  ضع  للشركة  ضسيرا  يوسف 

االجتماعي ملدة غير ضحددة.

تحو21 الشك2 القانوني للشركة.

األساسية  القواني   ضالئمة 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

كتابة المبط لدى املحكمة التجاا1ة 

تحت   2021 ضااس   8 بالرباط بتاا1خ 
اقم 111534.

112 P

OFOQ TRAV
SARL

املسج2  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قد   2021 ضااس   9 بتاا1خ  بالرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ضواصفاتها كالتالي :

.OFOQ TRAV SARL : التسمية

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

في  واالستشااة  البناء  في  املتنوعة 

التسيير.
املقر االجتماعي : 15 زنقة واد ز1ز 

اقم 1 بكدال الرباط.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

في  للشركة  االجتماعي  الربسمال 

 1000 على  ضوزع  داهم   100.000

حصة  لك2  داهم   100 ب  حصة 

ضوزعة على الشركاء كما يلي :

 330  : بودة  احسا   السيدة 

حصة.

السيدة اللة نزهة سليماني : 330 

حصة.

 340  : السيد ضحمد الياس بودة 

حصة.

عهد تسيير الشركة ضع   : التسيير 

االجتماعي ملدة غير ضحددة  اإلضماء 

إلى السيدة احسا  بودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  كتابة  لدى  القانوني 

 21 املحكمة التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 

ضااس 2021 تحت اقم 112076.

113 P
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 STE GOURMETS &

TERROIRS
SARL

إعال  عن تصفية
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاا1خ 19 يناير 2021 قرا 

 STE GOURMETS & شركة  شركاء 

TERROIRS SARL ضقرها االجتماعي 

 1 اقم  ز1ز  واد  زنقة   15 بالرباط، 

بكدال، ضا يلي :

تصفية الشركة.

تعيي  السيد برقية ضهدي ضصفيا 

للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  ضقر 

ضقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  كتابة  لدى  القانوني 

املحكمة التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 16 

ضااس 2021 تحت اقم 111758.

114 P

 STE AL HADEER POUR

L’INVESTISSEMENT
SARL

إعال  عن تصفية
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 2020 نوفمبر   30 االستثنائي بتاا1خ 

 STE AL HADEER قرا شركاء شركة

 POUR L’INVESTISSEMENT

SARL ضقرها االجتماعي بالرباط، 15 

زنقة واد ز1ز اقم 1 بكدال، ضا يلي :

تصفية الشركة.

جاسم  ضحسن  السيد  تعيي  

ضصفيا للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  ضقر 

ضقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  كتابة  لدى  القانوني 

املحكمة التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 25 

ضااس 2021 تحت اقم 112118.

115 P

ESPACE ZIAD ZIAD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

تعدي2
فبراير   2 عرفي  عقد  بموجب 
الطاائ  الجمع  عقد  تم   2021

لشركة ESPACE ZIAD ZIAD شركة 

ابسمالها  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

االجتماعي  ضقرها  داهم،   100.000
شااع ضوالي اشيد تجزئة   1 8 اقم 

وقد تم التوص2  القر1ة سال،  الوفاء 

إلى القرااات التالية :

السيد حمزة   : تفو1ت الحصص 

بشرف  والسيد  حصة   334 باحاج 

سيكال  334 حصة والسيد الحسي  

بعلي 333 حصة.

تغيير وتوسيع النشاط : 1 - ضقهى 
ضمو    -  2 عمال.  خمس  ضن  بأق2 
بشغال  نشاط  ز1ادة   -  3 حفالت 

ضختلفة.

تغيير الشك2 القانوني : ضن شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد 

إلى شركة ذات ضسؤولية ضحدودة.

تعيي  ضسيرين جدد للشركة ملدة 

باحاج  حمزة  السيد   : ضحدودة  غير 

والسيد  سيكال   بشرف  والسيد 

الحسي  بعلي.

تحيي  النظام األسا�سي.

تم إيداع السج2 التجااي بمكتب 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ضااس   8 بتاا1خ 

.19075

116 P

 GLOBAL TRAINING

CONSULTING
SARL

تفو1ت الحصص
الجمع  ضن  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط  ضسج2  العادي  غير  العام 

شركاء  قرا   2021 ضااس   8 بتاا1خ 

 GLOBAL TRAINING شركة 

ذات  شركة   CONSULTING SARL

ضسؤولية ضحدودة ضا يلي :

السيد  ضن  حصة   166 تفو1ت 

عبد  السيد  إلى  ضحمد  اضقيرش2 

الفتاح النيبي.

السيد  ضن  حصة   167 تفو1ت 

الناجمي  السيد  إلى  ضحمد  اضقيرش 

ضحمد.

التعدي2 للقانو  األسا�سي.

ضكتب  في  القانو   إيداع  تم 

التجاا1ة  الرباط  ضحكمة  تسجي2 

اقم  تحت   2021 ضااس   29 بتاا1خ 

.112197

117 P

شركة فالح الشاو  ش.ذ.م.م

ضكتب املحاسبة وتسيير املقاوالت

11 ضعركة بنوال الحافة ص.ب 454 شفشاو 

 STE ASMAK AL

AKHAWAINE
SARL

شركة بسماك األخو1ن ش.ذ.م.م

تأسيس
تأسست  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة   2020 نوفمبر   6 بتاا1خ 

البيانات التالية :

األخو1ن  بسماك  شركة   : اإلسم 

 STE ASMAK AL ش.ذ.م.م 

.AKHAWAINE SARL

األهداف الرسمية : نق2 البمائع.

بالتقسيط  األسماك  في  املتاجرة 

ونصف الجملة.

شراء بو كراء وسائ2 نق2 البمائع.

األهداف العاضة : جميع العمليات 

التي  واملالية  الصناعية  بو  التجاا1ة 

غير  بصفة  بو  ضباشرة  إضا  تتعلق 

السالفة  األهداف  بإحدى  ضباشرة 

الذكر وقاداة على تنمية الشركة.

املقر االجتماعي : بني ضزالة حي بن 

حميدو ابس لوطا املميق.

املال  ابس  يبلغ   : املال  ابس 

ضجزب  داهم   20.000 إلى  االجتماعي 

داهم   100 حصة ضن فئة   200 إلى 

للواحدة ضكتتب بها ضن طرف :

السيد حمزة بروحو : 100 حصة.

السيد خالد بروحو : 100 حصة.

في   35 وتم تسليم عند التأسيس 

املائة ضن ابس املال املكتتب به.

الشركة  بتسيير  يقوم   : املسير 

: حمزة بروحو بصفته ضسير  السادة 

بول وخالد بروحو بصفته ضسير ثاني 

تقييد  ضن  ابتداء  ضحددة  غير  ملدة 

الشركة في السج2 التجااي.

تعتبر الشركة ضلزضة بتوقيع فر1د 

الوثائق  جميع  على  املسيرين  ألحد 

الشيكات  فيها  بما  عنها  الصاداة 

وجميع االلتزاضات والوثائق الخاصة 

بالعمليات البنكية.

املدة : حددت ضدة الشركة في 99 

ضن تقييدها في السج2  سنة ابتداء 

التجااي.
التجااي  السج2  في  تم تسجيلها 

بتطوا   االبتدائية  باملحكمة 

اقم  تحت   2020 ديسمبر   7 يوم 

.6131/2020
ضلخص قصد النشر

118 P

شركة فالح الشاو  ش.ذ.م.م

ضكتب املحاسبة وتسيير املقاوالت
11 ضعركة بنوال الحافة ص.ب 454 شفشاو 

شركة الخوارزمي كار 
ش.ذ.م.م

السج2 التجااي اقم 1331 
شفشاو 

تعديالت قانونية
الجتماع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاا1خ  االستثنائي  العام  الجمع 

قرا الجمع العام   2020 28 ديسمبر 

ضا يلي :

حصة   5000 بيع  على  املصادقة 

إدايس  السيد  لصاحبها  اجتماعية 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  بجعو  

الوطنية اقم 53742 إلى :

اجتماعية  حصة   2500  -  1

للسيد بحمري ضحمد الحاض2 لبطاقة 

 260971 اقم  الوطنية  التعر1ف 

الذي وافق على شرائها.
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2 - 2500 حصة اجتماعية للسيد 
لبطاقة  الحاض2  بنشر1ف  هشام 
 157485 اقم  الوطنية  التعر1ف 

الذي وافق على شرائها.
تعدي2 الفصلي  6 و 7 ضن النظام 

األسا�سي للشركة.
للشركة  القانوني  اإلطاا  تغيير 
املسؤولية ذات  ضن شركة ضحدودة 
ضحدودة  شركة  إلى  واحد  شر1ك 

املسؤولية.
السيد  استقالة  على  املوافقة 
لبطاقة  الحاض2  بساضة  الشلي 
التعر1ف الوطنية اقم 222250 الذي 

كا  يشغ2 ضنصب ضسير الشركة.
تعيي  السيد بهالل عبد اللطيف 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 
اقم 251294 ضسيرا للشركة ملدة غير 

ضحددة.
النظام  تعدي2  على  املصادقة 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  المبط 
 2021 يناير   28 بتاا1خ  بشفشاو  

تحت اقم 2021/14.
ضلخص قصد النشر

119 P

 SOCIETE GATEWAY
ENERGIES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
شر1ك وحيد

ابسمالها 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : شااع القاهرة 

العمااة 61 شقة اقم 2 تمااة
غير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
العادي املنعقد يوم 21 ضااس 2021 
 SOCIETE GATEWAY لشركة 
ضحدودة  شركة   ENERGIES
داهم   100.000 املسؤولية بربسمال 

تم االتفاق على ضا يلي :
تغيير ضقر الشركة :

2 شااع القاهرة  : الشقة اقم  ضن 
العمااة 61 شقة اقم 2 تمااة.

إلى : إقاضة بيتي 1 ضتجر اقم 5 بوالد 
عكبة تمااة.

الرفع ضن ابسمال الشركة :

ضن  الشركة  ابسمال  افع 

داهم   500.000 داهم إلى   100.000

وبذلك يكو  الفص2 7 و 8 ضن قانو  

الشركة قد تغير كما يلي :

حصة   1000 خوى  الدين  عالء 

بسوضة 500 داهم للحصة الواحدة.

توسيع هدف الشركة.

الطاقة   - ضختلفة  بشغال 

الكهرباء  بشغال   - الشمسية 

والصيانة.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة االبتدائية بتمااة بتاا1خ 

2 ببر21 2021 تحت اقم 5338.

120 P

 SOCIETE RABHY DE

CONSTRUCTION

املقر االجتماعي : تجزئة الكااتي اقم 

27 سيدي قاسم

السج2 التجااي اقم 26951

تحو21 املقر االجتماعي للشركة 
وتشطيب على نشاط ضنهي الستغالل 

ضقهى
تبعا ملحمر الجمع العام املنعقد 

 2021 بمقر الشركة يوم فاتح ضااس 

تحت   2021 ضااس   2 واملسج2 يوم 

اقم 1237 ضممونه :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو21 

بحي  الكائن  السابق  العنوا   ضن 

العنوا   إلى  اقم  27  الياسمي  

 27 اقم  الكااتي  بتجزئة   : الجديد 

كما تم كذلك إيقاف  سيدي قاسم. 

يستغ2  كا   الذي  املنهي  النشاط 

سابق كمقهى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

المبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

تحت   2021 ضااس   12 قاسم بتاا1خ 

اقم 1 1.

121 P

DOUBLE CLIK
 JARDIN AL : املقر االجتماعي

 MAGHRIB AL ARABI IMM

BIALLACH N° 6 ET 7

سيدي قاسم

السج2 التجااي اقم 24795

تعيي  ضسير جديد - تفو1ت حصص 
إضافة نشاط ضنهي

تبعا ملحمر الجمع العام املنعقد 

 2020 17 سبتمبر  بمقر الشركة يوم 

 2020 سبتمبر   22 يوم  واملسج2 

تحت اقم 3895 ضممونه :

81 حصة ضن عند السيد  تفو1ت 

بنسليما  السعيد وهي ضقسمة على 

الشك2 اآلتي :

 1 حصة لفائدة السيدة حوا1ة 

السيد  لفائدة  حصة  و67  بنزاوال 

اقم  الوطنية  بطاقته  فؤاد  الزهيري 

ضسيرا  تعيينه  تم  الذي   GK 1812

للشركة.

نشاط  إضافة  كذلك  تم  كما 

املفاوضة كنشاط ضنهي جديد.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

المبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

تحت   2021 ضااس   29 قاسم بتاا1خ 
اقم 180.

122 P

TENDR IMMO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاا1خ 31 ضااس 

2021، تم وضع قواني  الشركة ذات 

املميزات التالية :

.TENDR IMMO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

العمليات  بي نوع ضن   : املوضوع 
املتعلقة بالتقسيم والتطو1ر العقااي 

وخدضة التقسيم.

الحمر1ة  األاا�سي  جميع  حيازة 

بجميع  واستغاللها  والر1فية 

بشكالها....الخ.

املقر الرئي�سي    : 20، شااع ضكة، 

حي الفتح،   ،1 ضكتب  الطابق األول، 

العيو .

الربسمال : حدد في ضبلغ 100.000 

حصة ضن   1.000 داهم ضقسمة إلى 

ضقسمة  للحصة  داهم   100 فئة 

كاآلتي :

 500  : حجوجي  ضولود  السيد 

حصة.

 500  : حجوجي  جميلة  السيدة 

حصة.

السيد  طرف  ضن  تسير   : اإلدااة 

جميلة  والسيدة  حجوجي  ضولود 

حجوجي.      

بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   2021 ببر21   2 بالعيو  بتاا1خ 
تسجيلها  وتم   2021/1021 اقم 

الرقم  تحت  التجااي  بالسج2 

التحليلي اقم 35975. 

123 P

CAMPO - SOL
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

ملساهم CAMPO - SOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة، البالغ ابسمالها 

 : ضقرها  والكائن  داهم   2.000.000
شااع ضكة، حي الفرح، اقم 92، إقاضة 

العيو ،  الخاضس  الطابق  البركة، 

تقرا :

ليشم2  الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية :

الفنادق،  وإدااة  تشغي2  إنشاء، 

بنواع  جميع  وتشغي2  إدااة  إنشاء، 

التخييم والنزل واملوتيالت واملجمعات 

السياحية وضراكز اإلجازات والترفيه 

.... الخ

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
المبط باملحكمة االبتدائية بالعيو  

اقم  تحت   2021 ضااس   2 بتاا1خ 

.2021/1026

124 P
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CABINET COMPTA OUSSAMA

OPPORTWITE TRANSPORT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ICE : 002739449000093

 15 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بإنزكا    2021 فبراير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :

 OPPORTWITE  : التسمية 

.TRANSPORT
املقر : اقم  19 الطابق األول زنقة 

املصلى الجرف انزكا .

ضقاولة لنق2 البمائع   : املوضوع 

للغير.

في  الربسمال  حدد   : الربسمال 

 1000 على  ضوزعة  داهم   100.000

داهم ضوزعة   100 حصة ضن قيمة 

بي  الشركاء كالتالي :

السيد الحبيب اضوحدي : 333.34 

حصة 33.3334 داهم.

 333.33 كوني  ضحمد  السيد 

حصة 33333،33 داهم.

 333.33 بوكرو  الحسي   السيد 

حصة 33333،33 داهم.

: تسير الشركة ضن طرف  التسيير 

غير  ملدة  اضوحدي  الحبيب  السيد 

ضحدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط  كتابة  لدى  القانوني 

 2 باملحكمة االبتدائية بإنزكا  بتاا1خ 

ببر21 2021 تحت اقم 800.
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STE TRUSTCOLOMBINI
شركة ضحدودة املسؤ ولية
ابسمالها 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 15 بلوك س ضح2 
اقم 1 املنطقة النشطة القنيطرة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة
I - على إثر الجمع العام غير العادي 
قرا   2020 سبتمبر   9 املنعقد بتاا1خ 

 TRUSTCOLOMBINI شركاء شركة 

شركة ضحدودة املسؤ ولية ضا يلي :

تحو21 املقر االجتماعي : 15 بلوك 

النشطة  املنطقة   1 اقم  ضح2  س 

القنيطرة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  باملحكمة  المبط 

 2021 ضااس   23 بتاا1خ  بالقنيطرة 

تحت اقم 81722.
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ديوا  األستاذ عبد املجيد بركاش

ضوثق بالرباط

11 شااع عقبة بكدال الرباط

EFKAM

ش.ذ.م.م ش.و

الربسمال : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : الداا البيماء، 26، 

الطر1ق الوطنية

هبة في الحصص االجتماعية
استقالة ضسير الشركة

تعدي2 القانو  األسا�سي
اعتماد الصيغة الجديدة للنظام 

األسا�سي املعدل
األستاذ  تلقاه  عقد  بموجب   -  I

بالرباط  ضوثق  بركاش،  عبد املجيد 

وهبت   ،2021 فبراير   9 بتاا1خ 

ضجموع  بساضة  فتيحة  السيدة 

 1000 بي  االجتماعية  حصصها 

داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  للحصة 

املسماة  الواحد  والشر1ك  املحدودة 

«EFKAM» ابسمالها 100.000 داهم 

ضقرها االجتماعي الداا البيماء، 26، 

الطر1ق الوطنية، لفائدة ابنها السيد 

الحصص  لتسند  شناق،  كمال 

االجتماعية في الشركة إلى :

 1.000  : شناق  كمال  السيد 

حصة.

املجموع : 1.000 حصة.

ضن   8 و   7 الفصلي   تعدي2  تم 

القانو  األسا�سي للشركة.

السيدة  قرات  الهبة  لهذه  تبعا 

فتيحة بساضة االستقالة ضن الشركة 

ضع  للشركة،  الوحيد  املسير  بصفتها 

ليصبح  ونهائيا.  تاضا  إبراءا  ضنحها 

في  وحيد  ضسير  شناق  كمال  السيد 

واعتماد الصيغة الجديدة  الشركة، 

للنظام األسا�سي املعدل.

- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II

 23 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 11166.
ضلخص قصد النشر

ذ. عبد املجيد بركاش
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ديوا  األستاذ عبد املجيد بركاش

ضوثق بالرباط

11 شااع عقبة بكدال الرباط

OULAD JENNAT EL AARIF
ش.م.ع

الربسمال : 10.000 داهم

املقر االجتماعي : الرباط - حي 

الر1اض، زنقة قا�سي، إقاضة بض2، 

عمااة اقم 16، شقة اقم 1

اعتماد الصيغة الجديدة للنظام 
األسا�سي املعدل

األستاذ  تلقاه  عقد  بموجب   -  I

بالرباط  ضوثق  بركاش،  عبد املجيد 

املتعلق   ،2021 يناير   29 بتاا1خ 
قرا  االستثنائي،  العام  باملحمر 

في الشركة املدنية العقاا1ة  الشركاء 

 «OULAD JENNAT EL AARIF»
ضقرها  داهم   10.000 ابسمالها 

االجتماعي الرباط - حي الر1اض، زنقة 

بض2، عمااة اقم 16،  إقاضة  قا�سي، 

 9 و   8 شقة اقم 1، تعدي2 الفصول 

و 10 و 12 و  1 و 18 و 19 و 20 ضن 

واعتماد  للشركة  األسا�سي  القانو  

األسا�سي  للنظام  الجديدة  الصيغة 

املعدل.

- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II

ضااس   17 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2621.
ضلخص قصد النشر

ذ. عبد املجيد بركاش
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ديوا  األستاذ عبد املجيد بركاش

ضوثق بالرباط

11 شااع عقبة بكدال الرباط

KEFAM
ش.ذ.م.م ش.و

الربسمال : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : الداا البيماء، 23، 
زنقة ببو جعد

هبة في الحصص االجتماعية
استقالة ضسير الشركة

تعدي2 القانو  األسا�سي
اعتماد الصيغة الجديدة للنظام 

األسا�سي املعدل
األستاذ  تلقاه  عقد  بموجب   -  I

بالرباط  ضوثق  بركاش،  عبد املجيد 

وهبت   ،2021 فبراير   9 بتاا1خ 

ضجموع  بساضة  فتيحة  السيدة 

 1000 بي  االجتماعية  حصصها 

داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  للحصة 

املسماة  الواحد  والشر1ك  املحدودة 
«KEFAM» ابسمالها 100.000 داهم 

ضقرها االجتماعي الداا البيماء، 23، 

الطر1ق الوطنية، لفائدة ابنها السيد 

لتسند الحصص  ضحمد علي شناق، 

االجتماعية في الشركة إلى :

السيد ضحمد علي شناق : 1.000 

حصة.

املجموع : 1.000 حصة.

ضن   8 و   7 الفصلي   تعدي2  تم 

القانو  األسا�سي للشركة.

السيدة  قرات  الهبة  لهذه  تبعا 

فتيحة بساضة االستقالة ضن الشركة 

ضع  للشركة،  الوحيد  املسير  بصفتها 

ليصبح  ونهائيا.  تاضا  إبراءا  ضنحها 

ضسير  شناق  علي  ضحمد  السيد 

واعتماد الصيغة  وحيد في الشركة، 

الجديدة للنظام األسا�سي املعدل.

- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II

بتاا1خ  1  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 2624.
ضلخص قصد النشر

ذ. عبد املجيد بركاش

129 P
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FAMILIMED AESTHETICS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد

ابسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 7 شااع الخروب 

شقة اقم 8 حي الر1اض الرباط

تأسيس
تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة  األسا�سي  القانو   إنشاء 

 «FAMILIMED AESTHETICS»

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

بشر1ك وحيد والتي تتصف كما يلي :

 FAMILIMED»  : اسمها 

.«AESTHETICS

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

املقر االجتماعي : 7 شااع الخروب 

شقة اقم 8 حي الر1اض الرباط.

بساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخ2 املغرب وخااجه إلى :

العناية بالجمال.

العناية بالوجه والجسم.

جميع  فإ   عاضة،  وبصفة 

والتجاا1ة  املالية  املعاضالت 

والصناعية واملنقولة والعقاا1ة، التي 

قد تتعلق بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

بأي بشياء  بو  املذكوا بعاله  بال�سيء 

ضن املرجح ب   ضماثلة بو ذات صلة، 

تعزز تطو1ره او توسيعه.

يوم  ضن  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجي2 الشركة في السج2 التجااي.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

للبطاقة  حاضلة  فيزازي،  ضر1م 

.CT801676 الوطنية اقم

تلتزم الشركة في ك2 ضا   : اإلضماء 

املسيرة  بإضماء  ضعاضالتها،  يخص 

السيدة ضر1م فيزازي.

ابسمالها : 100.000 داهم ضوزعة 

بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 

100 داهم للواحدة، كما يلي :

ضر1م  للسيدة  حصة   1000  

فيزازي.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير  فاتح 
ضن ك2 سنة استثنائيا السنة األولى 
الشركة  تأسيس  تاا1خ  ستبتدئ ضن 
السنة  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهي 

الجاا1ة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  المبط  بكتابة  القانوني 
 6 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة  املحكمة 
2021 تحت سج2 تجااي اقم  ببر21 

.150937
للتلخيص والنشر 

املسيرة
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MARINE REVETEMENT
تحو21 املقر االجتماعي

االستثنائي  العام  الجمع  إ  
 MARINE REVETEMENT لشركة 
بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة  لشركة 
قد  داهم    80000 ابسمالها  واحد 

قرا بتاا1خ 27 يناير 2021.
عي   ضن  االجتماعي  املقر  تحو21 
 9 إلى  سال  الولجة   130 اقم  حميد 
شااع عبد الكر1م الخطابي اقم 7 حي 

املحيط الرباط.
قانو   ضن  الفص2    تعدي2 

الشركة «املقر االجتماعي».
بكتابة  القانوني  اإليداع  بنجز 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
بسال بتاا1خ 5 ببر21 2021 تحت اقم 

.36336
ضن بج2 االستخالص والبيا 
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ائتمانية ضاغتا ش.م.م.
12، زنقة املوحدين شقة 1، حسا  الرباط

RESTAURANT L’EQUIPE
عقد تسيير حر ألص2 تجااي 

)األشخاص املعنو1و (
عقد تسيير حر ألص2 تجااي

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في فاتح 
 RESTAURANT بعطى   2021 يناير 
بالسج2  املسج2   L’EQUIPE SARL
باملحكمة   60511 اقم  التجااي 
التسيير  حق  بالرباط  التجاا1ة 
الكائن  التجااي  لألص2  الحر 

حسا   واملر1نيي   االدااسة  بزاو1ة 
 DOLCE شركة  لفائدة  الرباط، 
 6 ملدة   CAPPUCCINO SARL
 2021 سنوات تبتدئ ضن فاتح يناير 
ضقاب2   2026 يناير  فاتح  في  وتنتهي 

ضبلغ شهري قيمته 22500 داهم.
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 SOCIETE EL OUARDI
BUSINESS GROUP SARL

ابسمالها 100.00 داهم
املقر االجتماعي : عمااة 34، تجزئة 

جنا  بلقادي اقم 1 طر1ق القنيطرة، 
سال

العام  الجمع  قرااات  بمقت�سى 
 2020 يناير   15 بتاا1خ  االستثنائي 
على  التالية  التغييرات  إدخال  تقرا 

الشركة :
ببلغ السيد الوادي هشام شركاء 
 EL OUARDI BUSINESS شركة 
الوادي  السيد  بوفاة   GROUP
ضيمو  الذي يمتلك خالل حياتهمائة 
بي ضساهمة قداها  وبابعي  حصة، 
لشركة  املال  ابس  في  داهم   1 000
توزيعها  تم  املذكواة  الحصة  وب  
اإلااثة  لشهادة  وفقا  الواثة  على 
ونتيجة  العدول،  املقدضة ضن طرف 
لهذا التقسيم بصبح التوزيع الجديد 

ألسهم الشركة كالتالي :
السيد الوادي ضيمو  : 0 حصة.

 154  : ضحمد  الوادي  السيد 
حصة.

السيد الوادي خالد  : 154 حصة.
 324  : هشام  الوادي  السيد 

حصة.
السيدة فممة فوطة : 20 حصة.
 12  : سميرة  الوادي  السيدة 

حصة.
السيدة الوادي فر1دة : 12 حصة.
 12  : صالحة  الوادي  السيدة 

حصة.
السيدة الوادي اجاء : 12 حصة.
 300  : إبراهيم  الوادي  السيد 

حصة.

إبراهيم  الوادي  السيد  استقال 

ضن التسيير الشركة وتم تعيي  السيد 

الوادي هشام ضسيرا وحيدا للشركة.

االجتماعي  القانو   تحيي   تم 

السالفة  املقراات  باعتباا  للشركة 

الذكر.

وبذلك تم إيداع القانو  باملحكمة 

 36129 اقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاا1خ   ضااس 2021.
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 STE GROUPE SCOLAIRE

SAMI PRIVE
SARL AU

قف2 تصفية الشركة
الشفوي  املحمر  بمقت�سى 

قرا   2020 نوفمبر   30 املؤاخ بتاا1خ 

لشركة  االستثنائي  العام  الجمع 

 STE GROUPE SCOLAIRE SAMI

.PRIVE SARL AU

قف2 التصفية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 ضااس   22 لسال  االبتدائية 

تحت اقم 36266.
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 BENSARI & PROSPERINI

ASSOCIES SARL
12، زنقة ببو بكر الصديق شقة

 اقم 8 بكدال الرباط

بتاا1خ    عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرا   ،2021 ضااس 

 BENSARI & PROSPERINI

قداه  ضال  بربس   ASSOCIES SARL

العمليات  تنفيذ  داهم   100.000

التالية :

السيد  ضن  حصة   500 بيع 

 CA لشركة  هشام  ضحمد  بنصااي 

املمثلة ضن طرف   ROULE MAROC

 BORIS PROSPERINT السيد 

وسيتم توزيع ابس ضال الشركة على 

النحو التالي :
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 CA ROULE MAROC : شركة 
1000 حصة.

ضحمد  بنصااي  السيد  استقالة 
هشام ضن ضنصب ضسير الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة بالرباط بتاا1خ   ضاي 2021 

تحت اقم 3096.
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 STE CLOUDBLAZER
CONSULTING

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ فاتح 
تأسيس  تقرا  بالرباط   2021 ضااس 
بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية :
كلودبالزا   : االجتماعية  التسمية 

كونسيلتينغ.
 37 اقم  شااع   : االجتماعي  املقر 
إدايس األكبر شقة اقم 6 طابق اقم 

3، حسا  الرباط.
الهدف : خدضات املعلوضاتية.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر ضن   31 فاتح يناير وتنتهي في 

ك2 سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 1000 على  ضقسم  داهم   100.000

حصة بقيمة 100 داهم.
ضن  ضسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد بضي  الحداد املدة غير 

ضحدودة.
 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.150889
باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت الرقم 3097.
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GENE AXE
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2021 ضااس  بتاا1خ    سال، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر1ك وحيد.

.GENE AXE : التسمية

الهدف االجتماعي : إدااة العمليات 

الزااعية،  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 

التجااة في اآلالت الزااعية.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

1000 حصة م فئة 100  ضقسمة إلى 

داهم للحصة الواحدة.

زكراء اضعيعش : 1000 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
املقر : اقم 16 تجزئة سعيد حجي 

طر1ق القنيطرة سال.

املسير : زكر1اء اضعيعش.
 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.33267
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THE FUTURE WOLRD
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2021 ضااس   10 الرباط بتاا1خ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 THE FUTURE  : التسمية 

.WORLD

تكنولوجيا   : االجتماعي  الهدف 

املعلوضات، التجااة.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

 900  : الودغيري  نمال  ضحمد 

حصة.

شيماء بوكيلي : 100 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
8 زنقة  املقر : اقم 30، شقة اقم 

ضوالي بحمد لوكيلي حسا ، الرباط.

املسير : ضحمد نمال الودغيري.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.150851

138 P

الشركة املدنية العقارية سارج

SCI SARJ
إعال  بوفاة الشر1ك

نهاية والية بعماء ضجلس اإلدااة
تعيي  ضجلس إدااة جديد

الجمعية  اجتماع  ملحمر  وفقا 

العاضة غير العادية بتاا1خ  2 فبراير في 

10 صباحا قرا شركاء  تمام الساعة 

SCI SARJ بربسمال 520.000  شركة 

بالداا  االجتماعي  ضقرها  داهم 

حشاد،  فرحات  شااع   62 البيماء 

ضايلي :

ضاا1ة  الراحلة  وفاة  عن  إعال  

 2017 نوفمبر   6 بتاا1خ  بنيس 

 10 بتاا1خ  الوااثة  عقد  وبموجب 

حصة    00 تم توزيع   2017 نوفمبر 

ضن 5200 التي تكو  ابسمال الشركة 

SCI SARJ والتي تعود ضلكيتها للراحلة 

ضاا1ا بنيس إلى واثتها وهم :

الوزاني  اسماعي2  ضحمد  السيد 

الحسني.

الوزاني  اللطيف  عبد  السيد 

الحسني.

السيدة ضر1م الوزاني الحسني.

1/4 لإلبنة 2/4 لإلبن 1/4 للزوج.

الحاليي   املتصرفي   والية  انتهاء 

وتعيي  ضتصرفي  جدد.

السيدة ناجية بنيس.

السيدة بضال بنيس.

السيد عبد السالم بنيس.

السيدة ليلى بنيس.

 12 للمادة  املتالزم  التعدي2 

هذا  بمراعاة  األسا�سي  النظام  ضن 

التعيي .

النظام  ضن   16 املادة  تعدي2 

األسا�سي على النحو التالي :

فصاعدا  اآل   ضن  الشركة  تلتزم 
قرااات  بي  بو  العقود  جميع  في 
وليس  املشترك  بالتوقيع  بها  تتعلق 
املنفص2 ملتصرفي  بحيث يجب ب  
 1 يكو  كا ضنهما جزءا ضن املجموعة 

واملجموعة 2 :
املجموعة 1 :

السيدة ليلى بنيس.
السيدة بضال بنيس.

ناجية  السيدة   :  2 املجموعة 
بنيس.

السيد عبد السالم بنيس.
ضع ذلك فإ  املشتريات، املبيعات، 
بممانات،  القروض  املباني،  تبادل 
ضمتلكات  تعهدات  العقااي،  الرهن 
في  املساهمة  وكذلك  الشركة، 
بخرى،  وشركات  الشركة  ابسمال 
يجب ب  تكو  املوافقات والممانات 
في  ضسبقة  ضداوالت  ضوضوع 
الذي يمنح  للشركاء  العام  االجتماع 
إضا  إلبراضها،  المروا1ة  الصالحيات 
بو لشر1ك،  ،  ملتصرف واحد بو بكثر 

بو حتى لطرف ثالث.
النظام  ضن   6 املادة  تعدي2 

األسا�سي على النحو التالي :
بمبلغ  الشركة  ابسمال  يحدد 
حصة   5.200 إلى  ضقسم   520.000
داهم   100 إسمية  بقيمة  الفوائد 

ضوزعة للشركاء على النحو التالي :
الوزاني  اسماعي2  ضحمد  السيد 

الحسني : 200 حصة.
الوزاني  اللطيف  عبد  السيد 

الحسني : 200 حصة.
 : الحسني  الوزاني  ضر1م  السيدة 

100 حصة.
السيدة ناجية بنيس : 00  حصة.
السيد سعيد بنيس : 800 حصة.
السيدة ضونية بنيس : 00  حصة.
السيد خالد بنيس : 00  حصة.
السيد جواد بنيس : 800 حصة.

 800  : السيد عبد السالم بنيس 
حصة.

السيدة بضال بنيس : 800 حصة.
السيدة ليلى بنيس : 00  حصة.

العدد اإلجمالي : 5.200 حصة.
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الجمعية  اجتماع  ملحمر  وفقا 
فبراير  العاضة غير العادية بتاا1خ  2 
قرا  صباحا   11 الساعة  تمام  في 
شركاء الشركة املدنية العقاا1ة سااج 
داهم   520.000 بربسمال   SCI SARJ
 62 ضقرها االجتماعي بالداا البيماء 

شااع فرحات حشاد، ضايلي :
الرسم  ضوضوع  العقااات  بيع 
للملك   C/45397 اقم  العقااي 

املسمى نينو .
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ائتمانية هب فيد 

املقر االجتماعي شااع ضوالي عبد الرحما  

العمااة 56 الشقة اقم 8 القنيطرة

بقالية ترونس
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بسوق 
ضااس   13 بتاا1خ  الغرب،  األابعاء 
األسا�سي  القانو   وضع  تم   2021
بالخصائص  ترونس  بقالية  لشركة 

التالية :
التسمية : بقالية ترونس.

الشك2 القانوني : شركة ضحدودية 
املسؤولية.

لعواك2  دواا   : االجتماعي  املقر 
األابعاء  سوق  الغرب  الثالثاء  سوق 

الغرب.
غرض  يكو    : الشركة  غرض 

الشركة :
نق2 املستخدضي .

ضدة الشركة : 99 سنة.
تسيير الشركة بسند للسادة عبد 

العظيم كايدي والطو21 عبد الحق.
فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 
2019، وتنتهي في الختام ضن  نوفمبر 

31 بكتوبر 2018.
حدد ضبلغ   : الربسمال االجتماعي 
 1000 ضقسمة إلى  داهم،   100.000
للواحدة،  داهم   100 بقيمة  حصة. 

ضوزعة على الشك2 التالي :
500 حصة في ضلكية السيد عبد 

العظيم كايدي.
السيد  ضلكية  في  حصة   500

الطو21 عبد الحق.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

الغرب  األابعاء  بسوق  االبتدائية 

26873 بتاا1خ 6 ببر21 2021.
ضلخص قصد النشر
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ائتمانية هب فيد 

املقر االجتماعي شااع ضوالي عبد الرحما  

العمااة 56 الشقة اقم 8 القنيطرة

واهدي بيس

تأسيس شركة
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 ضااس   9 بتاا1خ  بالقنيطرة، 

لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

واهدي بيس بالخصائص التالية :

التسمية : واهدي بيس.

الشك2 القانوني : شركة ضحدودية 

املسؤولية ذات الشر1ك الواحد.

املقر االجتماعي : 56، شااع ضوالي 

عبد الرحما  شقة 8 القنيطرة.

غرض  يكو    : الشركة  غرض 

الشركة :

نق2 املستخدضي .

ضدة الشركة : 99 سنة.

للسيد  بسند  الشركة  تسيير 

واهدي بوبكر.

السنة املالية : تبتدئ ضن 9 ضااس 

2021، وتنتهي في الختام ضن 8 ضااس 

.2021

حدد ضبلغ   : الربسمال االجتماعي 

 1000 ضقسمة إلى  داهم،   100.000

للواحدة،  داهم   100 بقيمة  حصة. 

ضوزعة على الشك2 التالي :

السيد  ضلكية  في  حصة   1000

واهدي بوبكر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

ببر21   6 االبتدائية بالقنيطرة بتاا1خ 

.2021
ضلخص قصد النشر
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ديوا  األستاذ عبد املجيد بركاش

املوثق بالرباط

11، شااع عقبة، بكدال، الرباط

الهاتف : 05.37.68.03.45

الفاكس : 05.37.68.03.47

STATION KHALIBRA شركة
ش.ذ.م.م

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الرباط، حسا 

A 5، زنقة سوسا، عمااة

شقة اقم 9

تأسيس شركة
في  ضؤاخ  اسمي،  عقد  بموجب 

النظام  وضع  تم   ،2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة كالتالي :

 STATION شركة   : التسمية 

KHALIBRA ش.ذ.م.م.

غرض الشركة : 

إدااة ضحطات الخدضة.

السياحة والفنادف واملطاعم.

اللعب  ساحات  وتشغي2  إنشاء 

واالستراحات.

املنتجات  جميع  في  التجااة 

املحروقات   : وضشتقاتها  البترولية 

والفالتر  التشحيم  وز1وت 

وكذلك  الغير  وقطع  واإلكسسوااات 

ضرتبطة  تكو   قد  التي  املواد  جميع 

لهذا  ضباشر  غير  بو  ضباشر  بشك2 

الهدف.

نق2 املحروقات وضشتقاتها.

الدهنية  املواد  بجميع  االتجاا 

األص2  ذات  املركبات  بو  البسيطة 

املعدني بو ا ملعدني ضهما كا  ضصداها 

وجميع املحروقات والز1وت العطر1ة 

املذكواة  املواد  ضشتقات  وجميع 

بعاله بو الناتجة عن ضعالجتها.

بيع وشراء وإصالح اإلطااات.

املنقولة  األضوال  على  االستحواذ 

بو غير املنقولة بو تطو1رها بو إدااتها 

بو تشغيلها بو تأجيرها بو بيعها كليا بو 

جزئيا.

االستحواذ على حصة بو ضصلحة 

بوااق  وشراء  عم2  بو  بي شركة  في 

ضالية.

املتاجرة بكافة بشكالها.

استيراد وتصدير.

التدخ2 في إيداع براءات االختراع 

والتصاضيم  التجاا1ة  والعالضات 

املعاضالت  في  بو  للتدخ2  والنماذج 

املذكواة،  بالبراءات  املتعلقة 

والعروض  التجاا1ة  العالضات 

والنماذج.

املعاضالت  جميع  بعم،  وبشك2 

واملالية  والصناعية  التجاا1ة 
تكو   قد  التي  والعقاا1ة  واملنقولة 

ضرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

بهذه األهداف بو ضن املحتم2 ب  تعزز 

تطو1ر الشركة بو توسعها.

املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : الرباط، حسا ، 

A، شقة اقم  5، زنقة سوسا، عمااة 

.9

ضن  الك2  ساهم   : الحصص 

الشركاء بالحصص التالية :

اآلنسة عود الواد بنيعيش : 500 

حصة.

 500  : بنيعيش  جوهرة  اآلنسة 

حصة.

 1000 تساوي  الحصص  جميع 

حصة.

داهم   100.000  : املال  ابس 

 100 1000 سهم بقيمة  ضوزعة على 

داهم للسهم.

السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسمبر.

حسناء  السيد   : الشركة  إدااة 

طلحة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   7 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 150975.
ضقتطف وبيا 

األستاذ عبد املجيد بركاش

ضوثق بالرباط

142 P
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BENIWEAVERS شركة
ش.م.م

النسيج، التصدير واالستيراد
زنقة    اقم 7 حي الفتح، خنيفرة

تأسيس
بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   2021 ضااس   2 
ذات ضسؤولية ضحدودة باملواصفات 

التالية :
BENIWEAVERS التسمية : شركة
ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.
 7 اقم  زنقة      : املقر االجتماعي 

حي الفتح، خنيفرة.
التصدير  النسيج،   : الغرض 

واالستيراد.
 100.000 في  حدد   : الربسمال 
1000 حصة ضوزعة  داهم ضوزع إلى 

على الشك2 التالي :
حميد كرسيت 1000 حصة.

التسيير : تسيير الشركة ضن طرف 
ملدة  وذلك  اضحزو   يوسف  السيد 

غير ضحددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة المبط 
بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
اقم  تحت   2021 ضااس   29 بتاا1خ 
اقم  التجااي  السج2   2020/132

.3751
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 ATLAS DOME شركة
CONSTRUCTION

ش.م.م
بشغال ضختلفة، التصدير واالستيراد

دواا اضهروق ضنت اجلموس
خنيفرة
تأسيس

بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   2021 ضااس   16
ذات ضسؤولية ضحدودة باملواصفات 

التالية :
 ATLAS DOME التسمية : شركة

CONSTRUCTION

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.

اضهروق  دواا   : االجتماعي  املقر 

ضنت اجلموس، خنيفرة.

ضختلفة،  بشغال   : الغرض 

التصدير واالستيراد.

 100.000 في  حدد   : الربسمال 

1000 حصة ضوزعة  داهم ضوزع إلى 

على الشك2 التالي :

يوسف اضحزو  1000 حصة.

التسيير : تسيير الشركة ضن طرف 

ملدة  وذلك  اضحزو   يوسف  السيد 

غير ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة المبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

اقم  تحت   2021 ضااس   23 بتاا1خ 

اقم  التجااي  السج2   2020/127

.3747
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DICIPRO شركة
ش.م.م

بشغال ضختلفة وضفاوضة

بلوك 3 زنقة 5 اقم 13 حي بم الربيع 

خنيفرة

تأسيس
بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   2021 ضااس   15

ذات ضسؤولية ضحدودة باملواصفات 

التالية :

DICIPRO التسمية : شركة

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.

: بلوك 3 زنقة 5  املقر االجتماعي 

اقم 13 حي بم الربيع، خنيفرة.

ضختلفة  بشغال   : الغرض 

وضفاوضة.

 100.000 في  حدد   : الربسمال 

حصة ضوزعة   100 إلى  داهم ضوزع 

على الشك2 التالي :

اليزيد ضنير 1000 حصة.

التسيير : تسيير الشركة ضن طرف 

غير  ملدة  وذلك  ضنير  اليزيد  السيد 

ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة المبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

اقم  تحت   2021 ضااس   22 بتاا1خ 

اقم  التجااي  السج2   2021/124

.3743
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ASTOREX ATLAS شركة
ش.م.م

ضستغ2 ضقهى بشغال ضختلفة 

وضفاوضة
اقم 3 تجزئة اليمن، خنيفرة

تأسيس
بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 فبراير   2

ذات ضسؤولية ضحدودة باملواصفات 

التالية :

 ASTOREX شركة   : التسمية 

ATLAS

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.
تجزئة   3 اقم   : االجتماعي  املقر 

اليمن، خنيفرة.

بشغال  ضقهى  ضستغ2   : الغرض 

ضختلفة وضفاوضة.

 200.000 في  حدد   : الربسمال 

2000 حصة ضوزعة  داهم ضوزع إلى 

على الشك2 التالي :

جوويى خالد 1600 حصة.

جوويى سفيا  00  حصة.

التسيير : تسيير الشركة ضن طرف 

السيد جوويى خالد وذلك ملدة غير 

ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة المبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

اقم  تحت   2021 ضااس   22 بتاا1خ 

اقم  التجااي  السج2   2021/125

.3745
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 MOUFID شركة

PROMOTION
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

تبعا لقرااات الجمع العام للشركاء 

 2021 فبراير   17 بتاا1خ  املسج2 

 MOUFID PROMOTION لشركة 

ضسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

عنوانها  وحيد  بشر1ك  ضحدودة 

اقم  عمااة   A2E إقاضة  التجااي 

األول  الطابق   1 غرفة   1 شقة   30

بريستجيا األضم سال.

تقرا ضا يلي :

السيد  الشركة  ضسير  استقالة 

املفيد حسن.

توقف نشاط الشركة قب2 اآلجال.

حسن  املفيد  السيد  تعيي  

اإلشراف على تصفية الشركة.

االحتفاظ بمقر الشركة إلى غاية 

الح2 النهائي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ 

.36335

147 P

IRIMA CONSULTING
تأسيس شركة

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط.   2021 27 يناير 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشر1ك الوحيد التي 

تحم2 الخصائص التالية :

 IRIMA  : التسمية 

CONSULTING

االستشااة   : االجتماعي  الهدف 

املالية  التنظيمية  االستراتيجية  في 

والرقمية.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشر1ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
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ضجموعة   316  : االجتماعي  املقر 

العهد حي نهمة 1 الرباط.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

داهم   100.000 ابسمال الشركة في 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  ضوزعة 

داهم للحصة في حوزة   100 بقيمة 

تحر1رها  تم  ضيرة  بن  ضحمد  السيد 

وتسديدها بنسبة %25.

السيد ضحمد بن ضيرة   : التسيير 

 A317136 الوطنية  البطاقة  اقم 

ضجموعة العهد حي   316 القاطن ب 

نهمة 1 الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   6 بتاا1خ  بالرباط  االبتدائية 

التجااي  السج2  اقم  تحت   2021

.150935

148 P

صوكوويست ش.م.م

1، ضلتقى شااع ضحمد الديواي وجمال الدين 

األفغاني، الطابق األول، شقة اقم 2، القنيطرة

سج2 تجااي اقم 25983 القنيطرة

PROMO TOUZLIVEN
شركة ضحدودة املسؤولية

في طوا التصفية

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : القنيطرة

10، ضفترق شااعي يعقوب املنصوا

وضحمد قواي، ضكتب اقم  

سج2 تجااي اقم : 451003

القنيطرة

ح2 ضسبق للشركة
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

تم   2021 يناير   29 بتاا1خ  املنعقد 

تقر1ر ضا يلي :

ضن  الح2 املسبق للشركة ابتداء 

تاا1خه وتصفيتها وديا.

تعيي  السيد وعلي عبد الحفيظ، 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

للشركة  كمصفي   FA 88   اقم

وتصفية  األصول  لتحقيق  وذلك 

الديو .

بالعنوا   التصفية  ضقر  تحديد 

التالي : القنيطرة، 10، ضفترق شااعي 

قواي،  وضحمد  املنصوا  يعقوب 

ضكتب اقم  .

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

 املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، بتاا1خ

23 فبراير 2021، تحت اقم 81299.
للخالصة والتذكير

املسير
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صوكوويست ش.م.م

1، ضلتقى شااع ضحمد الديواي وجمال الدين 

األفغاني، الطابق األول، شقة اقم 2، القنيطرة

سج2 تجااي اقم 25983 القنيطرة

ECOLE AL MOURTAQA

شركة ضحدودة املسؤولية

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 52، شااع بحمد 

شوقي، القنيطرة

سج2 تجااي اقم : 29781

القنيطرة

 بمقت�سى عقد عرفي ضبرم بتاا1خ

9 فبراير 2021 تم ضا يلي :

تمتلكها  التي  حصة   200 تفو1ت 

السيدة فاطمة لشكر في الشركة بهبة 

وذلك بالتساوي لفائدة ببنائها السيد 

حسن  السيد  الراشدي،  حميد 

الراشدي  جمال  السيد  الراشدي، 

والسيدة بضينة الراشدي.

بمقت�سى ضحمر الجمع العام غير 

االعتيادي املنعقد بنفس التاا1خ، تم 

تقر1ر ضا يلي :

تفو1ت الحصص.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

 املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، بتاا1خ

18 ضااس 2021، تحت اقم 81652.
للخالصة والتذكير

التسيير
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صوكوويست ش.م.م

1، ضلتقى شااع ضحمد الديواي وجمال الدين 

األفغاني، الطابق األول، شقة اقم 2، القنيطرة

سج2 تجااي اقم 25983 القنيطرة

 FOOD PROCESSING

EQUIPMENT
شركة ضحدودة املسؤولية ذات 

الشر1ك الوحيد في طوا التصفية

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 115 ضمر طااق 

ابن ز1اد، شقة 3، القنيطرة

سج2 تجااي اقم : 9109  القنيطرة

ح2 ضسبق للشركة
بمقت�سى ضحمر قرااات الشر1ك 

ديسمبر   31 بتاا1خ  املتخذة  الوحيد 

2020 تم تقر1ر ضا يلي :

على  املصادقة  وإقراا  فحص 

حسابات التصفية ؛

ضن  وإبراؤه  املصفي  ذضة  إخالء 

املهمة التي كلف بها ؛

إقفال عمليات التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاا1خ 

10 ضااس 2021 تحت اقم 81519.
للخالصة والتذكير

املصفي

151 P

TISSIR CONCEPT
SARL AU

الربسمال : 100.000 داهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر1ك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاا1خ 

القانو   تم وضع   ،2021 ضااس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشر1ك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 TISSIR  : االجتماعية  التسمية 

.CONCEPT

املواد  بائع   : االجتماعي  الهدف 

في  ضقاول  الصناعية،  واملعدات 

األشغال املختلفة بو البناء.

شااع  اقم  2،   : املقر االجتماعي 

بضير سيدي ضحمد، حي اشاد، القر1ة، 

سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

ضن تاا1خ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

 100.000 ضبلغ  في  الشركة  ابسمال 

داهم ضوزع على 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للحصة وزعت كما يلي :

السيدة لبكا اضينة 1000 حصة.

ضن  تبدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

تم تعيي  السيد اكرام   : التسيير 

علي كمسير وحيد غير شر1ك للشركة 

ملدة غير ضحدودة وكموقع على الوثائق 

البنكية.

تم إيداع السج2 التجااي بمكتب 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ 

.33301

152 P

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

TEL : 0537 90 29 78

GSM : 0661 25 96 46

STE AGNINE TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك واحد

 ADRESSE : DOUAR OULED

 HAMDANE KARIAT BEN

AOUDA SOUK EL ARBAA

RC : 27089

بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

8 ضااس 2021 واملسج2 بسوق بابعاء 

بتاا1خ 18 ضااس 2021 وضع القانو  

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

 AGNINE واحد  بشر1ك  ضحدودة 

تأسيس   : يلي  ضا  تم  حيث   TRANS

لشركة تحم2 الخصائص التالية :

.AGNINE TRANS : التسمية
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ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد.

ابس املال : حدد في 100.000 داهم 

قسمة اجتماعية   1000 ضقسمة إلى 

ضن فئة 100 داهم لفائدة :

 1000 ضصطفى  اكني   السيد 

حصة.

الهدف : نق2 املستخدضي .

املقر االجتماعي : دواا بوالد حمدا ، 

قر1ة بنعودة، سوق بابعاء.

املدة : 99 سنة.

اكني   السيد  عي    : التسيير 

ضصطفى، بطاقته JM13512 املسير 

الوحيد للشركة.

التسجي2  ضع   : القانوني  اإليداع 

بالسج2 التجااي تم بكتابة المبط 

بابعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

الغرب بتاا1خ فاتح ببر21 2021 تحت 

بالسج2 الترتيبي و27089   209 اقم 

بالسج2 التحليلي.

153 P

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

TEL : 0537 90 29 78

GSM : 0661 25 96 46

STE BAMDEZ PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : CITE NJIMA N°44

SOUK EL ARBAA

RC : 27087

بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسوق  واملسج2   2021 ضااس   16

وضع   2021 ضااس   17 بتاا1خ  بابعاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  

 BAMDEZ ضحدودة  ضسؤولية 

تأسيس   : حيث تم ضا يلي   PROMO

لشركة تحم2 الخصائص التالية :

.BAMDEZ PROMO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة.

 1.000.000 في  حدد   : املال  ابس 
قسمة   10.000 إلى  ضقسمة  داهم 
اجتماعية ضن فئة 100 داهم لفائدة :

الدهاا  املصطفى  السيد   -  1
2500 حصة ؛

2 - السيد اضلو خالد 2500 حصة 
؛

 2500 الزكااي طااق  السيد   -  3
حصة ؛

 2.500 اشرف  بلة  السيد   -   
حصة.

بشغال ضختلفة وتجزئ   : الهدف 
األاا�سي.

انجيمة  حي   : االجتماعي   املقر 
اقم   ، سوق بابعاء.

املدة : 99 سنة.
اضلو  السيدين  عي    : التسيير 
خالد والسيد الزكااي طااق ضسيرين  

للشركة.
التسجي2  ضع   : القانوني  اإليداع 
بالسج2 التجااي تم بكتابة المبط 
بابعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
2021 تحت  الغرب بتاا1خ 26 ضااس 
بالسج2 الترتيبي و27087   208 اقم 

بالسج2 التحليلي.
154 P

STE AL AHIBANE TRANS
SARL

 ADRESSE : DOUAR OULED
 MANSOUR SIDI MOHAMED
LAHMAR SOUK EL ARBAA

RC : 26973
حصص  بيع  عقد  بمقت�سى 
اجتماعية وضحمر جمع عام استثنائي 
 2021 فبراير   19 بتاا1خ  للشركة 
واملسجلة بتاا1خ 15 ضااس 2021 قرا 

ضا يلي :
بيع حصص اجتماعية :

 500 بنسعيد  عبيدة  السيد  باع 
 STE AL AHIBANE حصة في شركة 
داهم   100 TRANS ش.ذ.م.م بقيمة 
للحصة لفائدة السيد بيمة السعيد.
التالية  التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانو  األسا�سي للشركة :

جدول اقم 6 و7 : املوااد وابسمال
واد للشركة ضبلغ وقداه 100.000 
قسمة   1000 إلى  ضقسمة  داهم 
100 داهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

ضوزعة كالتالي :
 100.000 السعيد  بيمة  السيد 
داهم تمث2 1000 حصة اجتماعية ؛
 1000 داهم   100.000 ضجموع 

حصة اجتماعية.
القانوني  الشك2  تغيير  تم  كما 
ضسؤولية  ذات  شركة  ضن  للشركة 
ضسؤولية  ذات  شركة  إلى  ضحدودة 

ضحدودة بشر1ك واحد.
االجتماعي  املقر  تغيير  تقرا  كما 
ضنصوا،  بوالد  دواا  ضن  للشركة 
بابعاء  سوق  لحمر،  ضحمد  سيدي 
بابعاء  سوق  البحرة بوالد عياد،  إلى 
الغرب وتقرا تعيي  وتسمية السيد 

بيمة السعيد ضسير للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
لسوق  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
بابعاء الغرب بتاا1خ 22 ضااس 2021 

تحت اقم 2021/35.
155 P

CABYOUCOM
Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb
TEL : 0537 90 29 78
GSM : 0661 25 96 46

STE SOCOGHARB
SARL AU

 ADRESSE : DHAR LAHRACHE
 ROUTE BELKSIRI MECHRAA

BELKSIRI
RC : 24659

بيع  وعقود  اإلااثة  بمقت�سى 
جمع  وضحمر  اجتماعية  حصص 
ضااس   22 بتاا1خ  استثنائي  عام 
بتاا1خ  واملسج2 بسوق بابعاء   2021 

23 ضااس 2021 قرا ضا يلي :
بيع حصص اجتماعية :

باع السيد املسراا ضحمد 1679.23 
 SOCOGHARB شركة  في  حصة 
داهم للحصة   100 ش.ذ.م.م بقيمة 

لفائدة السيد املسراا نوا الدين ؛

باع السيد املسراا احمد 1679.23 

 SOCOGHARB شركة  في  حصة 

داهم للحصة   100 ش.ذ.م.م بقيمة 

لفائدة السيد املسراا نوا الدين ؛

ضصطفى  املسراا  السيد  باع 

شركة  في  حصة   199.23

بقيمة  ش.ذ.م.م   SOCOGHARB

السيد  لفائدة  للحصة  داهم   100

املسراا نوا الدين ؛

عبد  املسراا  السيد  باع 

حصة في شركة   1679.23 الرحما  

بقيمة  ش.ذ.م.م   SOCOGHARB

السيد  لفائدة  للحصة  داهم   100

املسراا نوا الدين ؛

باعت السيدة قادي خديجة 185 

 SOCOGHARB شركة  في  حصة 

داهم للحصة   100 ش.ذ.م.م بقيمة 

لفائدة السيد املسراا نوا الدين ؛

باعت السيدة املسراا فاطمة 99.62 

 SOCOGHARB شركة  في  حصة 

للحصة  داهم   100 بقيمة  ش.ذ.م.م 

لفائدة السيد املسراا نوا الدين ؛

حكيمة  املسراا  السيدة  باعت 

 SOCOGHARB 99.62 حصة في شركة

للحصة  داهم   100 بقيمة  ش.ذ.م.م 

لفائدة السيد املسراا نوا الدين ؛

خديجة  املسراا  السيدة  باعت 

 SOCOGHARB 99.62 حصة في شركة

للحصة  داهم   100 بقيمة  ش.ذ.م.م 

لفائدة السيد املسراا نوا الدين ؛

التالية  التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانو  األسا�سي للشركة :

جدول اقم 6 و7 : املوااد وابسمال

واد للشركة ضبلغ وقداه 0.000 7 

قسمة   7 00 إلى  ضقسمة  داهم 

100 داهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

ضوزعة كالتالي :

الدين  نوا  املسراا  السيد 

حصة   7 00 تمث2  داهم   7 0.000

اجتماعية ؛

 7 00 داهم   7 0.000 ضجموع 

حصة اجتماعية.



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8042

القانوني  الشك2  تغيير  تم  كما 

ضسؤولية  ذات  شركة  ضن  للشركة 

ضسؤولية  ذات  شركة  إلى  ضحدودة 

ضحدودة بشر1ك واحد.

وتسمية  تعيي   تقرا  كما 

بطاقته  الدين،  نوا  املسراا  السيد 

GM48504 ضسير الوحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

سوق  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

بابعاء بتاا1خ 6 ببر21 2021 تحت اقم 

.2021/45

156 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الهاتف : 56 56  2 0522/ 02 65  2 0522

الداا البيماء

 AGENCEMENT

 RENOVATION

 ET PROMOTION

IMMOBILIERE

 PROMAGERI ENSEIGNE DIYAR

AL OUKHOUWA

وفاة شر1ك
تمديد وكالة ضسيرين

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة
1 - قرا الجمع العام الغير العادي 

لشركة  ،2021 فبراير   16  بتاا1خ 

 AGENCEMENT RENOVATION  

 ET PROMOTION IMMOBILIERE

 «PROMAGERI ENSEIGNE

شركة   DIYAR AL OUKHOUWA

ابسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

5.000.000 داهم، ضقرها االجتماعي 

الداا  الخاضس،  ضحمد  شااع   ،625

البيماء.

كانت  التي  حصة   2812 توزيع 

تملكها املرحوضة بضنة شر1في علوي 

كالتالي :

السادة ضحمد سباعي 624 حصة، 

حصة،   624 سباعي  شر1ف  ضوالي 

السيدات  عادل سباعي 625 حصة، 

علية  حصة،   313 سباعي  سوضية 

سباعي  وبوشرة  حصة   313 سباعي 

313 حصة.

وبالتالي فإ  التوزيع الجديد هو 

كما يلي :

 BECHAR EL KHEIR شركة 

السادة  حصة،   25.000  INVEST

ضوالي  حصة،   5.554 ضحمد سباعي 

عادل  5.554 حصة،  شر1ف سباعي 

السيدات  حصة،   5.555 سباعي 

علية  حصة،   2.779 سوضية سباعي 

2.779 حصة وبوشرة سباعي  سباعي 

2.779 حصة.

تمديد وكالة السادة عادل سباعي 

غير  ملدة  كمسيرين  برادة  وادايس 

ضحدودة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاا1خ  البيماء  بالداا   التجاا1ة 

18 ضااس 2021 تحت اقم 770761.
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

157 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الهاتف : 56 56  2 0522/ 02 65  2 0522

الداا البيماء

 LES RESIDENCES DE

BELVEDERE
وفاة شر1ك

تمديد وكالة ضسيرين
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة

1 - قرا الجمع العام الغير العادي 

 LES بتاا1خ 17 فبراير 2021، لشركة

 RESIDENCES DE BELVEDERE

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

ضقرها  داهم،   100.000 ابسمالها 

االجتماعي إقاضة يوسري 355، شااع 

الخاضس،  الطابق  الخاضس،  ضحمد 

ضكتب اقم 69، الداا البيماء.

كانت  التي  حصة   112 توزيع 
تملكها املرحوضة بضنة شر1في علوي 

كالتالي :

السادة ضحمد سباعي  2 حصة، 

ضوالي شر1ف سباعي  2 حصة، عادل 

السيدات سوضية  سباعي 25 حصة، 

 13 علية سباعي  حصة،   13 سباعي 

حصة وبوشرة سباعي 13 حصة.

وبالتالي فإ  التوزيع الجديد هو 

كما يلي :

السادة ضحمد سباعي 221 حصة، 

حصة،   221 سباعي  شر1ف  ضوالي 

السيدات  222 حصة،  عادل سباعي 

علية  حصة،   112 سباعي  سوضية 

سباعي  وبوشرة  حصة   112 سباعي 

112 حصة.

تمديد وكالة السادة عادل سباعي 

كمسيرين  سباعي  سوضية  والسيدة 

ملدة غير ضحدودة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاا1خ  البيماء  بالداا   التجاا1ة 

9 ضااس 2021 تحت اقم 769139.
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

158 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الهاتف : 56 56  2 0522/ 02 65  2 0522

الداا البيماء

 LES RESIDENCES

ADDAHABIA
وفاة شر1ك

تمديد وكالة ضسيرين
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة

1 - قرا الجمع العام الغير العادي 

لشركة   ،2021 فبراير   17 بتاا1خ 

 LES RESIDENCES ADDAHABIA

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

ضقرها  داهم،   100.000 ابسمالها 

االجتماعي إقاضة يوسري 355، شااع 

الخاضس،  الطابق  الخاضس،  ضحمد 

ضكتب اقم 69، الداا البيماء.

كانت  التي  حصة   112 توزيع 
تملكها املرحوضة بضنة شر1في علوي 

كالتالي :

السادة ضحمد سباعي  2 حصة، 

ضوالي شر1ف سباعي  2 حصة، عادل 

السيدات سوضية  سباعي 25 حصة، 

 13 علية سباعي  حصة،   13 سباعي 

حصة وبوشرة سباعي 13 حصة.

وبالتالي فإ  التوزيع الجديد هو 

كما يلي :

السادة ضحمد سباعي 221 حصة، 

حصة،   221 سباعي  شر1ف  ضوالي 

السيدات  222 حصة،  عادل سباعي 

علية  حصة،   112 سباعي  سوضية 

سباعي  وبوشرة  حصة   112 سباعي 

112 حصة.

تمديد وكالة السادة عادل سباعي 

كمسيرين  سباعي  بوشرة  والسيدة 

ملدة غير ضحدودة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاا1خ  البيماء  بالداا   التجاا1ة 

9 ضااس 2021 تحت اقم 769140.
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

159 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الهاتف : 56 56  2 0522/ 02 65  2 0522

الداا البيماء

 PROMOTION

IMMOBILIERE CLAUDE
وفاة شر1ك

تمديد وكالة ضسيرين
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة

1 - قرا الجمع العام الغير العادي 

لشركة   ،2021 فبراير   17 بتاا1خ 

 PROMOTION IMMOBILIERE

املسؤولية  ذات  شركة   CLAUDE

 6.000.000 ابسمالها  املحدودة، 

إقاضة  االجتماعي  ضقرها  داهم، 

يوسري 355، شااع ضحمد الخاضس، 

ضكتب اقم 69، الداا البيماء.
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كانت  التي  حصة   6.750 توزيع 

تملكها املرحوضة بضنة شر1في علوي 

كالتالي :

 1.500 سباعي  ضحمد  السادة 

حصة، ضوالي شر1ف سباعي 1.500 

1.500 حصة،  عادل سباعي  حصة، 

 750 سباعي  سوضية  السيدات 

حصة   750 سباعي  علية  حصة، 

وبوشرة سباعي 750 حصة.

وبالتالي فإ  التوزيع الجديد هو 

كما يلي :

 13.333 سباعي  ضحمد  السادة 

حصة، ضوالي شر1ف سباعي 13.333 

حصة، عادل سباعي 13.333 حصة، 

 6.667 سباعي  سوضية  السيدات 

حصة   6.667 سباعي  علية  حصة، 

وبوشرة سباعي 6.667 حصة.

تمديد وكالة السادة عادل سباعي 

وضوالي شر1ف سباعي كمسيرين ملدة 

غير ضحدودة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاا1خ  البيماء  بالداا   التجاا1ة 

9 ضااس 2021 تحت اقم 769138.
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

160 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الداا البيماء

DIVA DISTRIBUTION

الز1ادة في ابس املال
I - قرا الجمع العام الغير العادي 

 ،2021 يناير   13 بتاا1خ  للشركاء 

 ،DIVA DISTRIBUTION لشركة 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها 10.000.000 داهم، ضقرها 

لينا سيدي  تجزئة   ،316 االجتماعي 

ضعروف الداا البيماء.

الشركة  ابسمال  في  الز1ادة   -  1

ضن  ليرتفع  داهم    00.000 بمبلغ 

10.000.000 داهم الى 00.000 .10 

000  حصة جديدة  بإصداا  داهم، 

ضن فئة 100 داهم لك2 واحدة، تكتب 

نقدا وتسدد بالكاض2 عند االكتتاب 

النقدي ضن طرف السيد فؤاد بنيس.

ضن   8 و   7  ،6 تغيير الفصول   -  2

القانو  األسا�سي للشركة.

الفص2 6 : ابسمال االجتماعي :

بمبلغ  الشركة  ابسمال  حدد 

الى  ضقسمة  داهم   10. 00.000

100 داهم  000. 10 حصة ضن فئة 

لك2 واحدة.

بمبلغ  : ساهم الشركاء   7 الفص2 

للشركة كما يلي :

 3.300.000 : بنيس  اآلنسة سناء 

داهم.

 3.300.000 : اآلنسة ز1نب بنيس 

داهم.

اآلنسة ضالك بنيس : 3.300.000 

داهم.

  00.000  : بنيس  فؤاد  السيد 

داهم.

السيدة نجية طراشن : 100.000 

داهم.

الفص2 8 : الحصص.

 33.000  : بنيس  سناء  اآلنسة 

حصة.

 33.000: بنيس  ز1نب  اآلنسة 

حصة.

 33.000: بنيس  ضالك  اآلنسة 

حصة.

السيد فؤاد بنيس : 000.  حصة.

 1.000  : طراشن  نجية  السيدة 

حصة.

- تم االيداع القانوني باملحكمة   II

بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

اقم  تحت   ،2021 فاتح فبراير 

.763374
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

161 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الداا البيماء

RIGOS IMMO
ضبط هدف الشركة

استقالة ضسيرين
تمديد وكالة ضسير وحيد

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة
1 - قرا الجمع العام الغير العادي 

 ،2021 يناير   15 بتاا1خ  للشركاء 

شركة   ،RIGOS IMMO لشركة 
ابسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

 ،2 99.900 داهم، ضقرها االجتماعي 
ااسي    8 بكتوبر الطابق اقم   6 زنقة 

الداا البيماء.

ضبط هدف الشركة كما يلي :

اإلنعاش العقااي.

تدبير جميع القيمة املنقولة.

ابن  اسماعي2  السيد  استقالة 

عبد الجلي2 واآلنسة غالية ابن عبد 

الجلي2 ضن ضنصبهم كمسيرين.

تمديد وكالة السيد عمر ابن عبد 

الجلي2 كمسير وحيد.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم االيداع القانوني باملحكمة 

بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

اقم  تحت   ،2021  2 فبراير 

.767240
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

162 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الداا البيماء

SOCIETE BAHIA 2000
وفاة شر1ك

تمديد وكالة ضسيرين
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة

1 - قرا الجمع العام الغير العادي 

 ،2021 فبراير   16 بتاا1خ  للشركاء 

ذات  شركة   ،BAHIA 2000 لشركة 
ابسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

االجتماعي  ضقرها  داهم،   100.000
96، زنقة بياا بااو  الداا البيماء.

توزيع 56 حصة التي كانت تملكها 

املرحوضة بضنة شر1في علوي كالتالي :

السادة ضحمد سباعي 13 حصة، 

حصة،   12 سباعي  شر1ف  ضوالي 

السيدات  حصة،   12 سباعي  عادل 

علية  حصص،   6 سباعي  سوضية 

 7 6 حصص وبوشرة سباعي  سباعي 

حصص.

وبالتالي فإ  التوزيع الجديد هو 

كما يلي :

السادة ضحمد سباعي 112 حصة، 

حصة،   111 سباعي  شر1ف  ضوالي 

السيدات  111 حصة،  عادل سباعي 

علية  حصة،   55 سباعي  سوضية 

سباعي 55 حصة، بوشرة سباعي 56 

حصة السيد ضحمد برادة 0  حصة، 

50 حصة،  السيدات اشيدة بوزوبع 

عائشة كرا�سي بن سودة 50 حصة، 

كنزة 60 حصة، السادة ادايس برادة 

120 حصة، يونس برادة 120 حصة 

والسيدة ضر1م برادة 60 حصة.

تمديد وكالة السادة عادل سباعي 

غير  ملدة  كمسيرين  برادة  و1ونس 

ضحدودة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

2 - تم االيداع القانوني باملحكمة 

 18 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021، تحت اقم 770762.
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

163 P

فيدوسبا

625، شااع ضحمد الخاضس

الداا البيماء

KARKAM
السج2 التجااي اقم 91029  

بالداا البيماء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر1ك وحيد

ضحرا  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

يناير   18 بتاا1خ  البيماء  بالداا 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2021

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

األتية بوصافها :
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.KARKAM : االسم

الهدف : هدف الشركة :

اإلنعاش العقااي.

شراء جميع األاا�سي املبنية وغير 

الحقوق  بو  األضالك  لجميع  املبنية 

العقاا1ة.

تقييم هذه األاا�سي ببنائها بنايات 

صالحة للسكنى، للتجااة والصناعية.

استغالل جميع البنايات في ضلكية 

البيع بو  الشركة عن طر1ق الشراء، 

غير ذلك.

وغير  املباشرة  العمليات  جميع 

نشاط  تطو1ر  يمكنها  التي  املباشرة 

التي  املباشرة  املساهمة  ثم  الشركة 

تتعلق بأهداف الشركة.

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

املنقولة، املالية، الصناعية والتجاا1ة 

التي ضن شأنها تطو1ر نشاط الشركة.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

: 26، ضحج ضرس  املقر االجتماعي 

الداا   1 الطابق   3 شقة  سلطا  

البيماء.

الشر1ك الوحيد : ضحمد سباعي.

داهم   100.000  : املال  ابس 

واحد  ك2  حصة   1000 الى  ضقسم 

فيها  ساهم  داهم،   100 تساوي 

الشر1ك الوحيد.

النقدية  الحصة  تمت   : الحصة 

ضن  داهم   100.000 تساوي  والتي 

طرف الشر1ك الوحيد.

 31 فاتح يناير الى   : السنة املالية 

ديسمبر.

تسيير الشركة : عي  كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

الحاض2  سباعي،  ضحمد  السيد 

 BE اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

20667، الجنسية ضغربية، املزداد في 

7 ضاي 1964 بالداا البيماء، الساكن 

شااع بطلنتيد ضمر واود الر1اح الرقم 

5 بولو الداا البيماء.

بعد  الصافي  يوزع   : االاباح 

االقتطاعات القانونية على الشر1ك 

املالية  السنة  الى  يماف  بو  الوحيد 

املقبلة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   -  2

المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 

 ،2021 فبراير   19 بتاا1خ  البيماء 

تحت اقم 766550.

السج2  في  التسجي2  تم   -  3

 19 بتاا1خ  البيماء  للداا  التجااي 

فبراير 2021، تحت اقم 91029 .
ضلخص قصد النشر

فيدوسبا

164 P

CABINET OFISCONCIEL

IMPRIMERIE AL ARAB
SARL AU

تأسيس
تم  بسال  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشر1ك واحد والتي تحم2 

الخصائص التالية :

 IMPRIMERIE AL  : التسمية 

.ARAB

SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي : ضطبعة.

ضقاول بناء وبشغال ضختلفة.

وكالة اعالنات.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة ضوزعة 

على الشك2 التالي :

 1000  : عواج  ضر1م  السيدة 

حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
بحمد  زنقة   : االجتماعي  املقر 

املالح  بنعبود  شااع   5 اقم  البكري 

سال.

املسيرة : السيد ضر1م عواج.

السج2 التجااي : 33095.

165 P

SOCIETE TRATINO
SARL AU

ابسمالها 30.000 داهم

سج2 تجااي اقم 2763

إنهاء تصفية الشركة
حرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 ديسمبر  في  1  بنسليما  

قرا الجمع العام االستثنائي لشركة 

الشر1ك  ذات  ش.م.م   «TRATINO»

ضقرها  داهم،   30.000 الربسمال 

الرئي�سي في بنسليما  حي اللة ضر1م 
بلوك د - اقم 105، ضا يلي :

التام  التصفية وضنح اإلبراء  إنهاء 

والنهائي للمصفي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 6 ببر21 2021 تحت اقم 199.

166 P

GEOCENTRAL AFRICA
«GC.A»

تأسيس
 3 بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 

تأسيس شركة  تم  قد   2021 فبراير 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحم2 

الخصائص التالية :

 GEOCENTRAL  : التسمية 

.«AFRICA «GC.A

الهدف االجتماعي : تجااة، تصدير 
التجااي  إدااة االستغالل  واستيراد، 

املدنية  الخدضة  بو  الصناعي  بو 

الزااعية بو عسكري.
 100.000  : الشركة  ابسمال 

داهم.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : املحمدية ضنطقة 

جنا  اقم 10 العليا الطابق األا�سي.

التسيير : ضسراا هاجر.

ضااس   30  : القانوني  اإليداع 

.2021
التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

باملحكمة االبتدائية باملحمدية : 819.

167 P

MAM NATURE
ش.م.م لشر1ك وحيد

ابسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 56 شااع ضوالي 

يوسف الطابق 3 شقة  1

الداا البيماء

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

 ،2021 ضااس   29 في  بالداا البيماء 

تقرا ضا يلي :

فوت السيد عبد الهادي بلفمي2 

لفائدة  اجتماعية  حصة   1000

السيد  استقالة  هوانغ  يا   السيدة 

ضنصبه  ضن  بلفمي2  الهادي  عبد 

كمسير وحيد للشركة.

تعيي  السيدة يا  هوانغ كمسيرة 

وحيدة للشركة ملدة غير ضحدودة.

تعدي2 الفصول 6 و 7 و 15 و 43 

ضن القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

2021 تحت اقم  2 ببر21  البيماء في 

773172 س.ت اقم 415929.

168 P

STE PRO CERAME
SARL

بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   ،2021 ضااس   16  

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحم2 الخصائص التالية :

التسمية : برو سيرام.

الصفة القانونية : ش.م.م.

بنواع  بيع   : االجتماعي  الهدف 

السيراضيك والبالط والرخام.

بيع جميع ضواد البناء.

واملعدات  الكمبيوتر  بجهزة  وبيع 

املكتبية االستهالكية.
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داهم،   100.000  : املال  ابس 

فئة  ضن  حصة،   100 إلى  ضقسمة 

1.000 داهم.

الشركاء :

اشرف الفاض2 : 80 حصة.

املرزوقي عز1زة  : 20 حصة.

املدة : 99 سنة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

: حي الديزة شااع  املقر االجتماعي 

الرحاضنة اقم 39 ضرتي2.

التسيير : اشرف الفاض2 الحاض2 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

والساكن بشااع ضوالي   BK185548

اشيد ضرتي2.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

شركة  بواسطة  بتطوا   االبتدائية 

كونطا املميق السج2 التجااي اقم 

29097 بتاا1خ 5 ببر21 2021.
ضقتطف للنشر واإلشهاا

169 P

STE PARA LEBBAR
SARL

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°67 LOTS

 PRESTIGIA MAGASIN N°3

CHAMPS DE COURSE FES

السج2 التجااي اقم : 67095 فاس

تاسيس شركة
 19 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   وضع  تم   ،2021 ضااس 

االسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

تتخلص فيما يلي :

 STE PARA LEBBAR  : التسمية 

.SARL

 : االجتماعي  الهدف  

 COSMETIQUE ( MARCHAND

.DE PRODUITS( EN DETAIL

 PHARMACIE (MARCHAND

 D’ACCESSOIRES OU

.(FOURNITURES POUR LA

تجزئة برستيجيا   3 ضتجر   : املقر 
اقم 67 ضلعب الخي2 فاس.

املدة : 99 سنة.
100.000 داهم ضجزئة   : ااسمال 

الى 1000 حصة قيمة ك2 واحدة ضنها 

100 داهم.
دايري  للسيدة  بسند   : التسيير 

تجزئة   105 ب  الساكنة  بثينة 

برستيجيا ضلعب الخي2 م ج فاس.

والسيد ضحمد ضروا  لباا الساكن 
برقم 16 زنقة حسن البصري الشقة 

11 م ج فاس، ملدة غير ضحدودة.

السنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 

تبتدئ ضن فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

املركز  لدى  القانوني  االيداع  تم 

 5 بتاا1خ  فاس  لالستثماا  الجهوي 

ببر21 2021، تحت اقم 1626 فاس.
للنشر والبيا 

170 P

 STE PORCELAINE DESIGN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : شااع داهوضي 

وبروكسي2 اقم 18 املحيط الرباط

تاسيس شركة
 10 بتاا1خ   بمقت�سى عقد عرفي 
القانو   وضع  تم   ،2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  للشركة  االسا�سي 

املحدودة والتي تتميز بما يلي :

بواسولي   شركة   : التسمية 

ديزاين ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف : بيع بالتقسيط ملنتوجات 

الخزف والزجاج.

املدة : حددت في 99 سنة، انطالقا 

السج2  في  التسجي2  تاا1خ  ضن 

التجااي.

داهوضي  شااع   : االجتماعي  املقر 

وبروكسي2 اقم 18 املحيط الرباط.

في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 

الى  ضقسمة  داهم   100.000 ضبلغ 

 100 بثمن  اجتماعية  حصة   1000

داهم في حوزة :

 500 ... السيد ضحمد بضي  انجاا 
حصة.

 500  ..... الرضاش  علي  السيد 
حصة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح ينياا الى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
: تسير الشركة ضن طرف  التسيير 
ك2 ضن السيد ضحمد بضي  انجاا وعلي 

الرضاش ملدة غير ضحدودة.
الربح  ضن   %  5 يقتطع   : الربح 
الصافي في ك2 سنة ضن بج2 تكو1ن 

االحتياط القانوني.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 2021 ببر21   6 في  بالرباط  التجاا1ة 
اقم  تحت  التجااي  بالسج2 

.150899
171 P

STE FOLLY FASHION
ش. م

ااسمالها : 49.643.000 داهم
السج2 التجااي اقم : 126175
التعر1ف المر1بي : 1100757

ضقرها االجتماعي : الدااالبيماء 37 
زنقة املاا�سي املعاا1ف

فسخ عقد التسيير الحر الص2 
تجااي

في  بمقت�سى ضحمر عرفي ضؤاخ 
ادااة  ضجلس  قرا   ،2021 ضااس   3
ش.م،   FOLLY FASHION شركة 
الحر لالص2  التسيير  تم فسخ عقد 
التجااي الذي يقع ضقره في 9 1 ضكرا 
في شااع ضحمد الخاضس كليز ضراكش.
سيتم االيداع القانوني باملحكمة 

التجاا1ة بمراكش.
172 P

 STE FIDARANE
SARL AU

تاسيس شركة
 20 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تاسيس شركة على   ،2021 يناير 

النحو التالي :
 FIDARANE SARL  : التسمية 

.AU

املحاسبة،   : االجتماعي  الهدف 
االستشااة القانونية واملالية.

املر1نيي   اقاضة   : االجتماعي  املقر 
 1 اقم  شقة  املر1نيي ،  زنقة   ،27

حسا  الرباط.
املدة : 99 سنة.

 50.000  : االجتماعي  ااسمال 
داهم ضقسمة على 500 حصة ضقداا 
ضن  ضسجلة  داهم   100 حصة  ك2 

طرف :
 500 .. السيد عبد الحكيم ابرا  

حصة اجتماعية.
املسير : تعتبر السيد عبد الحكيم 
ابرا  ضسير للشركة ملدة غير ضحدودة.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ضااس   22 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 
التجااي  السج2  اقم  تحت   ،2021

هو 150557.
173 P

STE TRAV GENIE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد
ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : تجزئة عبد 
الوهاب العرائ�سي اقم 5 البساتي  

ضكناس
التصفية املسبقة

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
 ،2021 يناير   25 بتاا1خ  االستثنائي 
 ،TRAV GENIE SARL AU لشركة 

ضقرها االجتماعي : 
العرائ�سي  الوهاب  عبد  تجزئة 
البساتي  ضكناس، تم التقر1ر  اقم 5 

واملصادقة على ضا يلي :
التصفية املسبقة للشركة.

تعيي  السيد بنعزو وضحمد صالح 
الدين كمصفي للشركة وتعيي  ضقر 

الشركة ضقر التصفية.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 126 اقم  تحت  بمكناس  التجاا1ة 

بتاا1خ 11 ضااس 2021.
174  P
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STE DARIVERT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد
ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : عمااة اقم 6 شقة 
اقم 9 ا1اض توالل ضكناس

اغالق التصفية
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 ،2021 يناير   22 بتاا1خ  االستثنائي 

 ،DARIVERT SARL AU لشركة 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

 : االجتماعي  ضقرها  وحيد  بشر1ك 
عمااة اقم 6 شقة اقم 9 ا1اض توالل 

تم التقر1ر واملصادقة على  ضكناس، 

ضا يلي :

االغالق النهائي والتصفية الكاضلة 

االجتماعي  املقر  وتحديد  للشركة 

كعنوا  التصفية.

اعطاء االبراء للمصفي السيد علي 

املطلق.

تقديم تقر1ر التصفية وجاء فيها : 

الخصوصم ال�سيء  االصول ال �سيءـ 
حساب التصفية يقدم اصيد يساوي 

صفر.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 128 اقم  تحت  بمكناس  التجاا1ة 

بتاا1خ 17 ضااس 2021.

175 P

STE MESK AJY
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الطابق السفلي 
اقم 69 شااع 11 حي التقدم ضكناس

اغالق التصفية
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 ،2021 ضااس  بتاا1خ    االستثنائي 

 ،STE MESK AJY SARL لشركة 

ضحدودة،  ضسؤولية  ذات  شركة 

الطابق السفلي    : ضقرها االجتماعي 
اقم 69 شااع 11 حي التقدم ضكناس، 

تم التقر1ر واملصادقة على ضا يلي :

االغالق النهائي والتصفية الكاضلة 

االجتماعي  املقر  وتحديد  للشركة 

كعنوا  التصفية.

االغالق النهائي والتصفية الكاضلة 

االجتماعي  املقر  وتحديد  للشركة 

كعنوا  التصفية.

السيد  للمصفي  االبراء  اعطاء 

ضسكاوي عبد هللا.

تقديم تقر1ر التصفية وجاء فيها : 

الخصوصم ال�سيء  االصول ال �سيء، 

حساب التصفية يقدم اصيد يساوي 

صفر.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 125 اقم  تحت  بمكناس  التجاا1ة 

بتاا1خ 11 ضااس 2021.

176 P

STE MONTFAVET

SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : اقم 197 ديوا 

جداد سيدي بابا ضكناس

 التصفية املسبقة
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 ،2021 يناير   25 بتاا1خ  االستثنائي 

 STE MONTFAVET SARL لشركة 

 197 اقم     : ضقرها االجتماعي   ،AU

تم  ديوا جداد سيدي بابا ضكناس، 

التقر1ر واملصادقة على ضا يلي :

التصفية املسبقة للشركة.

ضحمد  الغازي  السيد  تعيي  

كمصفي للشركة وتعيي  ضقر الشركة 

ضقر التصفية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 78 اقم  تحت  بمكناس  التجاا1ة 

بتاا1خ 16 فبراير 2021.

177 P

STE BASTANA TEC
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها : 300.000 داهم

ضقرها االجتماعي : ضح2 اقم 25 
شااع املحطة  ضكناس

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
 ،2021 27 يناير  الغير العادي بتاا1خ 

.BASTANA TEC لشركة
بيوكناش  املسيرة  استقالة 

خديجة.
تعيي  ضسير جديد للشركة السيد 

الحسني الحسي .
تعدي2 القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 1301 اقم  تحت  بمكناس  التجاا1ة 

بتاا1خ 11 ضااس 2021.
178 P

شركة التقدم املنار
شركة ضساهمة

ااسمالها : 300.000.000 داهم
ضقرها االجتماعي : ساحة ضوالي 
الحسن، عمااة صندوق االيداع 

والتدبير الرباط
السج2 التجااي اقم : 22233

عقد   ،2020 ديسمبر   28 في  
ضساهمو شركة التقدم املناا، شركة 
 300.000.000 ااسمالها  ضساهمة، 
جمعا عاضا عادي بدعوة ضن  داهم، 
ضجلس االدااة بمقر الشركة العاضة 
بساحة  االجتماعي  ضقرها  العقاا1ة، 
العاضة  الشركة  عمااة  االوداية، 
شااع املهدي بن بركة حي  العقاا1ة، 

الر1اض الرباط.
تربس الجمع العام السيد عادل 

الشنوف كونه ائيسا.
العادي  غير  العام  الجمع  قرا 

اتخاذ القرااات التالية :
الدعوة  ضممو   على  املصادقة 
االدااة  ضجلس  طرف  ضن  املوجه 
جميع  يخص  فيما  االبراء  وضنحه 
لهذا  املنجزة  املنتدبة  االجراءات 

الغرض.

بمبلغ  الشركة  ااسمال  ز1ادة 

ليرتفع  داهم   322.783.900

الى  داهم   300.000.000 ضن 

وذلك  داهم   62.323.783.900

جديدا  سهما   3.227.839 باصداا 

الواحد،  للسهم  داهم   100 بقيمة 

االكتتاب  عند  بالكاض2  ضحراة 

الديو   ضع  ضقاصة  اجراء  بواسطة 

الجااي  الحساب  في  املستحقة 

االسهم  ب   الى  ضع  الشركة  لشركاء 

تتمتع  انشاؤها  تم  التي  الجديدة 

للشركة  القانونية  االحكام  بجميع 

ضنذ انشائها وذلك اعتبااا ضن فاتح 

يناير 2020، وتخول حق االنتفاع ضن 

االاباح املوزعة للشركة.

يجوز للمساهمي  ضمااسة حقهم 

في االكتتاب التفميلي بو التنازل عنه 

 75-17 القانو   الحكام  وذلكووفقا 

بموجب  واملعادلة  املكملة  بصيغة 

القانو  20-05 و12-78.

االدااة  ملجلس  السلط  تفو1ض 

وذلك ضن بج2 :

االكتتاب  فتح  تواا1خ  تحديد 

وتمديد فترة االكتتاب اذا  واغالقه، 

لزم االضر.

توقيع جميع الوثائق املتعلقة بهذه 

العملية املقراة في هذا الجمع العام.

تقديم تقر1ر للجمع العام القادم.

بصلي  لحاض2  السلط  تفو1ض 

ضحمر  ضن  نسخة  بو  ضستخرج  بو 

الجمع العام لغرض اتمام الشكليات 

ضن  وغيرها  القانوني  وااليداع 

االجراءات لتنفيذ القرااات املعتمدة 

وبي  العام  االجتماع  هذا  قب2  ضن 

اجراءات اسمية ناتجة عنه.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجاا1ة  للمحكمة  المبط 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   2 بتاا1خ 

.111153

179 P



8047 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

 STE RED MED CAPITAL

PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ااسمالها : 10.000 داهم

تاسيس شركة
بموجب عقد عرفي حرا بالرباط 

وضع  تم   2021 ضااس   17 بتاا1خ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانو  

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

 STE RED MED  : التسمية 

.CAPITAL PARTNERS SARL

املقر الرئي�سي : 57 شااع املهدي بن 

بركة السوي�سي الرباط.

ااسمال الشركة : حدد في 10.000 

1000 حصة بقيمة  داهم ضقسم الى 

10 داهم للحصة الواحدة.

وبيع  ادااة   : االجتماعي  الهدف 

ادااة  في  واالستثماا  االشتراكات 

االضوال.

بصفة عاضة القيام بك2 العمليات 

املالية  الصناعية،  التجاا1ة، 

بالهدف  صلة  لها  التي  والعقاا1ة 

االجتماعي.

التسيير : عي  السيد عبد السالم 

غير  ملدة  للشركة  ضسيرا  اعبابو 

ضحدودة.

تكو1ن  بج2  ضن   %  5  : االاباح 

اصده  يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقراا الجمع العام.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

ك2  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة ضاعدا السنة االولى تبتدئ ضن 

تاا1خ تسجيلها بالسج2 التجااي.

سنة تبتدئ ضن تاا1خ   99  : املدة 

تسجيلها بالسج2 التجااي.

بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

اقم  تحت  بالرباط،  التجااي 

.150911

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   6 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 150911.

180 P

 STE INGENIERIE ET
 EQUIPEMENTS AGRICOLES

IEA
SARL

 9 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
شركة  تأسيس  تم   ،2021 ضااس 
 ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بما يلي :
 STE  : االجتماعية  التسمية 
 INGENIERIE ET EQUIPEMENT

.AGRICOLES IEA
: بعمال انظمة  الهدف االجتماعي 
الري الهيداوليكية والصرف الصحي.

بعمال ضختلفة.
20 زنقة اكلما    : املقر االجتماعي 
اكدال   2 اقم  شقة  علي  سيدي 

الرباط.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

ضكو  ضن 1000 حصة.
السيد زكر1اء العلوي 510 حصة.
والسيدة وفاء قدادي 90  حصة.

املدة : 99 سنة.
قداداي  وفاء  السيدة   : التسيير 

ضسيرة للشركة ملدة غير ضحدودة.
السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.
اقم التسجي2 التجااي : 150895.
التجااي  السج2  في  التقييد  تم 

بالرباط بتاا1خ 5 ببر21 2021.
181 P

 STE SOSEQUAP
SARL AU

ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   2021 ضااس   23 بتاا1خ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر1ك وحيد.
 STE SOSEQUAP  : التسمية 

.SARL AU
ونق2  نقالة  التنظيف،   : الهدف 
املر1ض وضقاول في االعمال املختلفة.

زنقة   20  : التجااي  العنوا  
 2 اقم  شقة  علي  سيدي  اكلما  

اكدال الرباط.

الربسمال : حدد ابسمال الشركة 

في 100.000 داهم ضقسمة الى 1000 

للحصة  داهم   100 بقيمة  حصة 

للسيد حسن ضتوس.

تم تعيي  السيد حسن   : التسيير 

غير  ملدة  الشركة  ضسير  ضتوس 

ضحدودة.

ضن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

االولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
التجااي  السج2  في  التقييد  تم 

بالرباط تحت اقم 150933 بتاا1خ 6 

ببر21 2021.

182 P

STE LUXURY ESCALES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بمساهم وحيد
ابسمالها  االجتماعي : 50.000 اهم

ضقرها  االجتماعي : الرباط اقاضة 

الصباح عمااة اضلشي2 اقم 5 ح.ي.م

العام  الجمع  قرا   : االول  القراا 

نق2 املقر االجتماعي للشركة وهو :

اقم    االبطال  شااع   15  : ضن 

اكدال الرباط.

: الرباط اقاضة الصباح عمااة  الى 

اضلشي2 اقم 5 ح.ي.م.

سبق،  ملا  نتيجة   : الثاني  القراا 

يقرا الجمع العام تعدي2 املادة   ضن 

النظام االسا�سي على النحو التالي :

املقر االجتماعي   : املقر االجتماعي 

تابت في الرباط اقاضة الصباح عمااة 

اضلشي2 اقم 5 ح.ي.م.

ينتج عن نقلها في بي ضكا  اخر 

ضن نفس املحافظة بو املقاطعة قراا 

ضن االدااة وفي بي ضكا  آخر لقراا غير 

عادي للمساهم الوحيد بو الشركاء.

املساهم  يالحظ   : التالث  القراا 

سهما   251 بيع  بعد  بنه  الوحيد 

ضملوكة للسيد هشام اندجاا لصالح 

يناير  السيد عبد العز1ز فوكة في 13 

الواحد  املالك  اال   بصبح   ،2020

لجميع االسهم املذكواة.

املساهم  قرا   : الرابع  القراا 

اعادة  سبق،  ملا  نتيجة  الوحيد، 

للشركة،  االسا�سي  النظام  صياغة 

املواد  ضن  و7   6 املادتا   والسيما 

املذكواة على النحو التالي :

تم  التأسيس،  اثناء   : املساهمات 

قداه  نقدي  بمبلغ  الشركة  تزو1د 

خمسو  بلف )50.000( داهم يمث2 

كاض2 ضبلغ ابس املال.
ابسمال  تحديد  تم    : املال  ابس 

بمبلغ 50.000 داهم، وهو ضقسم الى 

500 سهم بقيمة 100 داهم للسهم،  

بالكاض2 وضدفوع وضخصص  ضكتتب 

السيد  الوحيد  للمساهم  بالكاض2 

عبد العز1ز فوكة فرن�سي الجنسية، 

بتولوز،   1978/05/17 بتاا1خ  ولد 

اقم  الفرن�سي  السفر  جواز  و1حم2 

.17CH7413

يالحظ املساهم   : القراا الخاضس 

الوحيد ب  السيد عبد العز1ز فوكة 

يم2 املدير الوحيد للشركة.

اقم  تحت  القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة  التجااي  بالسج2  التقييد 

 ،2021 ببر21   6 التجاا1ة بالرباط في 

تحت اقم 112483.
ضن بج2 التخليص والنشر

التسيير

183 P

STE BEST CARBONATE
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

تعدي2
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

ديسمبر   23 االستثنائي املنعقد يوم 

2020 تعدي2 ضا يلي :

السيد  ضن  حصة   500 تفو1ت 

حجوبي  السيد  الى  املهدي  خطاب 

عبد الرحما .

للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 

ضن شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد.
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وذلك  الشركة  ضوضوع  تغيير 

باضافة نشاط نق2 البمائع لحساب 

الغير.

تغيير املقر االجتماعي للشركة ضن 

زنقة ضوالي   5 90 شقة  العمااة اقم 

شااع  الى  خر1بكة  الرحما   عبد 

املقاوضة ضركز ثالثاء االوالد ابن احمد.

تعيي  السيد ابعيز عبد هللا كمسير 

استقالة حجوبي  قبول  ضع  للشركة 

املهدي  وخطاب  الرحما   عبد 

كمسيرين للشركة.

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 16 تحت اقم  االبتدائية بب  احمد، 

بتاا1خ فاتح ببر21 2021.

184 P

STE ORIENT MOTO

SARL AU

AU CAPITAL DE 80.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RDN 58 LOTS

 KADA RS DRISS OUJDA

العام  الجمع  ضحمر  بموجب 

يناير   28 بتاا1خ  املنعقد  االستثنائي 

2021، تقرا ضا يلي :

تشطيب النشاط التالي :

بيع واستيراد قطع غياا الدااجات 

الناا1ة والسيااات.

إضافة النشاط التالي :

واألحذية  املالبس  واستيراد  بيع 

الر1اضية.

الناا1ة  الدااجات  واستيراد  بيع 

واملركبات.

تم تسجي2 الشركة لدى املحكمة 

 587 اقم  تحت  بوجدة  التجاا1ة 

بتاا1خ 17 فبراير 2021.

185 P

فيطا كوم

ضكتب الحسابات والجبايات

واستشااة املقاوالت

30 زنقة لبنا  الشقة اقم 8 حي املحيط الرباط

الهاتف : 0537723012

 COCCINELLE CHEZ

VALENTINA PRIVE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

الراسمال : 10.000 داهم

تم   ،2021 ضااس   2 بتاا1خ 

لشركة  استثنائي  عام  جمع  عقد 

 COCCINELLE CHEZ VALENTINA

للشركة  االجتماعي  باملقر   PRIVE

 RUE DE SALE بالعنوا   الكائن 

 VILLA 95 HARHOURA TEMARA

وبموجبه تم اتخاذ القرااات التالية :

التبرع بالحصص االجتماعية :

 25 عليوة  نادية  السيدة  وهبت 

نحو  على  وذلك  بخوتها  إلى  حصة 

التالي :

السيدة ضر1م عليوة 13 حصة.

السيدة عايدة عليوة 12 حصة.

 : االجتماعية    الحصص   تفو1ت 

 VALENTINA السيدة  فوتت 

MARIA GOUSSEVA 25 حصة على 

نحو التالي :

حصة   12 عليوة  ضر1م  السيدة 

بقيمة 100 داهم لك2 حصة.

حصة   13 عليوة  عايدة  السيدة 

بقيمة 100 داهم لك2 حصة.

تحيي  النظام األسا�سي :

ذكرها  تم  التي  للتغيرات  وفقا 

7.8 ضن  بعاله قمنا بتعدي2 الفصول 

القانو  األسا�سي للشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   5 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 112423.

السج2 التجااي اقم 96243.

186 P

فيطا كوم

ضكتب الحسابات والجبايات

واستشااة املقاوالت

30 زنقة لبنا  الشقة اقم 8 حي املحيط الرباط

الهاتف : 0537723012

PARA MEDIC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ضن شر1ك واحد

الراسمال : 10.000 داهم

2020، تم عقد  2 ديسمبر  بتاا1خ 

 PARA لشركة  استثنائي  عام  جمع 

للشركة  االجتماعي  باملقر   MEDIC

الكائن بالعنوا  شااع ضوالي يوسف 

اقم 6 ضركب النخي2 سال الجديدة.

القرااات  اتخاذ  تم  وبموجبه 

التالية :

تفو1ت الحصص االجتماعية :

الرحما   عبد  السيد  فوت 

السيدة  إلى  حصة   50 الكرافس 

الهام بوضديا  بقيمة 100 داهم لك2 

حصة.

تعيي  ضسير جديد للشركة :

الرحما   عبد  السيد  استقالة 

وتعيي   للشركة  كمسير  الكرافس 

كمسيرة  بوضديا   إلهام  السيدة 

جديدة للشركة.

الشك2 القانوني :

وفقا لتفو1ت الحصص تم تغيير 

القانوني للشركة ضن شركة  الشك2 

شركة  إلى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

ضن شر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

واحد.

تحيي  النظام األسا�سي :

وفقا للتغيرات التي تم ذكرها بعاله 

1.7.8.21 ضن  قمنا بتعدي2 الفصول 

القانو  األسا�سي للشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 يناير   28 في  بسال  االبتدائية 

تحت اقم 35834.

 18093 اقم  التجااي  السج2 

سال.

187 P

ARWA ARA
SARL

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2021 22 فبراير 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

ش م م باملواصفات التالية :

.ARWA ARA SARL : التسمية

بعمال   : االجتماعي  الهدف 

التنظيف والبستنة.

زنقة   26 اقم   : االجتماعي  املقر 

ضو�سى،  سيدي  املنصواي  سانية    

سال.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

ضقسمة على 1000 حصة لك2 واحدة 

100 داهم.

السيدة اشيدة   : الشركة  ضسيرة 

بلعسعا�سي لفترة غير ضحدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   ،2021 ضااس   29 بسال بتاا1خ 

اقم 36295.

188 P

YUTRAV
SARL AU

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة بشر1ك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ 7 يناير 

بالقنيطرة تم تأسيس شركة   ،2021

بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد ش م م باملواصفات التالية :

.YUTRAV SARL AU : التسمية

الهدف االجتماعي :

والصيانة  التركيب  بعمال 

الكهربائية.

بشغال البناء وبشغال بخرى.

الغولف  إقاضة   : االجتماعي  املقر 

 18 شقة   315 عمااة  الطابق   

القنيطرة.
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ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
ضقسمة على 1000 حصة لك2 واحدة 

100 داهم.
يوسف  السيد   : الشركة  ضسير 

بنديد لفترة غير ضحدودة.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
االبتدائية بالقنيطرة بتاا1خ 30 ضااس 

2021، تحت اقم 2289.
189 P

VEGAS GARD
SARL AU

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة بشر1ك وحيد

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بسال،   2021 5 ضااس 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 
باملواصفات  م  م  وحيد ش  بشر1ك 

التالية :
 VEGAS GARD SARL  : التسمية 

.AU
بعمال   : االجتماعي  الهدف 

الحراسة.
املقر االجتماعي : حي النوا اإلضافي 

 1 اقم 80 سيدي ضو�سى سال.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
ضقسمة على 1000 حصة لك2 واحدة 

100 داهم.
السيد بناس اابح   : ضسير الشركة 

لفترة غير ضحدودة.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
29 ضااس  بتاا1خ  بسال  االبتدائية 

2021، تحت اقم 36297.
190 P

SPEED DELIVERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شر1ك وحيد
ابسمال الشركة : 10.000 داهم

املقر االجتماعي : النخيIII 2 عماا ب 
شقة اقم 26 تاضسنا

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  بالرباط،   2020 ديسمبر   11
تحم2  التي  الشركة  تأسيس  تم 

الخصائص التالية :

.SPEED DELIVERY : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة ذات شر1ك وحيد.

خدضات   : االجتماعي  الهدف 

وكذا  البمائع  ونق2  الترحي2 

كتغليف  الصلة  ذات  الخدضات 

البمائع والطرود املنقولة.
داهم   10.000  : ابسمال الشركة 

ضقسمة إلى 100 حصة ضن فئة 100 

داهم للحصة الواحدة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدء ضن تاا1خ التسجي2.

املقر االجتماعي : النخيIII 2 عمااة 

ب شقة اقم 26 تاضسنا.

التسيير : فاطمة بوالعز.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بتمااة.

السج2  في  الشركة  وقد سجلت 

بتاا1خ   131745 التجااي تحت اقم 

18 يناير 2021.

191 P

FIDMAS

TEL 0707325744

GSM 0661842190

TRANS X BOX
SARL AU

تاسيس شركة
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 ضااس   10 بتاا1خ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

TRANS X BOX بالخصائص التالية :

.TRANS X BOX التسمية : شركة

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بمسير وحيد.
هااو   زنقة   : االجتماعي  املقر 

 ،3 اقم  الفردوس  إقاضة  الرشيد 

ضيموزا، القنيطرة عند شركة كازااايا.

غرض  يكو    : الشركة  غرض 

الشركة.

نق2 األشخاص والنق2 املدا�سي.

التجااة بصفة عاضة.

العمليات  ك2  عاضة  وبصفة 

العقاا1ة  الصناعية،  التجاا1ة، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي ضن شأنها املساهمة في 

تنمية الشركة.

ضدة الشركة : 99 سنة ابتداءا ضن 

تأسيسها النهائي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية ديسمبر ضن ك2 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الربسمال 

داهم ضقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 داهم للواحدة سدد ثمنها كاضلة 

ضن طرف السيد ضهيسة ضحمد.

السيد  الشركة  تسير   : التسيير 

ضهيسة ضحمد.
وقيدت الشركة بالسج2 التجااي 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت اقم 59785.

192 P

ZOUINOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : الطابق األا�سي 

تجزئة الطيبية اقم 218 القنيطرة

تأسيس شركة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو  االسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

.ZOUINOU TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

الطابق األا�سي   : املقر االجتماعي 

تجزئة الطيبية اقم 218 القنيطرة.

ضوضوع الشركة :

نق2 املستخدضي  ونق2 البمائع.
ضبلغ  في  حدد   : الشركة  ابسمال 

إلى1000  ضقسم  داهم   100.000

داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

ضكتتبة  بكاضلها،  ضحراة  للواحدة، 

وضوزعة على الشركاء كالتالي :

 100  : الخياطي  حميد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد حميد   : التسيير 

الخياطي.
التجااي  بالسج2  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
اقم 59733 بتاا1خ 23 ضااس 2021.

193 P

VAS-Y VIENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 59 إقاضة ضوالي 

عبد العز1ز شااع ضوالي عبد العز1ز 
اقم  ، القنيطرة

تأسيس شركة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

.VAS-Y VIENS SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : 59 إقاضة ضوالي 

عبد العز1ز شااع ضوالي عبد العز1ز 
اقم  ، القنيطرة.

ضوضوع الشركة :

ضصمم بز1اء.
ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 

داهم   100.000 ضبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 

ضحراة  للواحدة،  داهم   100 بقيمة 

بكاضلها، ضكتتبة وضوزعة على الشركاء 

كالتالي :

فرح بن عياد 990 حصة.

بدا لحمودي 10 حصص.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى فرح بن عياد، 

البطاقة الوطنية  الجنسية ضغربية، 
.K350401 اقم

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
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التجااي  بالسج2  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
اقم 59861.

194 P

االستاذ عبد الفتاح الشافعي

ضوثق

 GROUPE PEDAGOGIQUE

ALPHA
SARL

تفو1ت حصص اجتماعية في شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

ضحرا  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

ضن   ،2021 ضااس  و08   06 بتاا1خ 

طرف األستاذ عبد الفتاح الشافعي، 

تفو1ت  تم  القنيطرة  بمدينة  املوثق 

في  شركاء  بي   اجتماعية  حصص 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

التي تحم2 تسمية :

 GROUPE PEDAGOGIQUE

بالسج2  واملسجلة   ،ALPHA SARL

التجااي بالقنيطرة تحت اقم 36507 

وذلك وفقا للبيانات اآلتية :

العدد اإلجمالي للحصص ضوضوع 

التفو1ت 1197 حصة.

تعيي  املفوتي  وتفصي2 الحصص 

املفوتة :

املفوتو  :

 599 القنديلي  سعيد  السيد 

حصة.

السيدة ليلى القنديلي 299 حصة.

 299 القنديلي  نزهة  السيدة 

حصة.

املفوت إليهما :

 599 القنديلي  إكرام  السيدة 

حصة.

 598 القنديلي  إقبال  السيدة 

حصة.

املجموع : 1197 حصة.

تم اإليداع القانوني لعقد التفو1ت 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

 ،2021 ضااس   25 بتاا1خ  بالقنيطرة 

تحت اقم 2227.

195 P

BNI TOUAR AGRI
SARL

الربسمال االجتماعي : 10.000 داهم
املقر االجتماعي : شااع ضصطفى 

الرافي وشااع طنجة إقاضة بال ز1ر  1 
ضكتب 7 القنيطرة

بتاا1خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
املساهمو   قرا   ،2021 ضااس   22
 ،BNI TOUAR AGRI للشركة 
داهم   10.000 االجتماعي  ابسمالها 

ضا يلي :
تحو21 الحصص.

ساهي2  السيد  حصص  تحو21 
حصة ضن  البالغ عددها     ضو�سى 
السيد  إلى  للواحدة  داهم   100 فئة 

عبد اللطيف نصير.
الربسمال  يصبح  وبالتالي 
على  ضقسم  للشركة  االجتماعي 

الشك2 التالي :
السيد ساهي2 ضو�سى    حصة.

اللطيف     عبد  نصير  السيد 
حصة.

الكاللي ضحمد 12 حصة.
تعيي  املسؤوال .

ساهي2  السيد  ضن  ك2  تعيي  
اللطيف  عبد  نصير  والسيد  ضو�سى 

كمسيرا  للشركة ملدة غير ضحدودة.
ك2 الوثائق املالية تم�سى إضا ضن 
طرف السيد ساهي2 ضو�سى بو السيد 

نصير عبد اللطيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاا1خ 29 ضااس 

2021، تحت اقم 2272.
196 P

BLUE LAGOON MAROC
شركة ضحدودة املسؤولية
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الطابق الثالث 
فماء ضكتب الهدى، ضكتب اقم 19، 

شااع األضيرة عائشة القنيطرة
تأسيس الشركة

سج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاا1خ 3 ضااس 2020، حرا 
ضحدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  
املسؤولية تحم2 املواصفات التالية :

 BLUE LAGOON  : التسمية 

.MAROC SARL

الهدف : هدف الشركة :

نق2 املستخدضي .

نق2 البمائع.

االستشااات اإلداا1ة.

الثالث  الطابق   : االجتماعي  املقر 

 19 فماء ضكتب الهدى، ضكتب اقم 

شااع األضيرة عائشة القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
في  حدد    : االجتماعي  االل  ابس 

على  ضوزع  داهم   100.000 ضبلغ 

داهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة الواحدة ضوزعة بي  الشركاء 

على الشك2 التالي :

السيد نهري عز الدين 500 حصة.

السيد عالم ضعاد 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

قب2  ضن  الشركة  تداا   : اإلدااة 

املسير الوحيد.

السيد نهري عز الدين.

السيد لشهب حسن.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : الحصص 

و1خصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراا الشركاء.

بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

التجااي بالقنيطرة بتاا1خ 17 ديسمبر 

2020، تحت اقم 57839.

197 P

ULTIMATE ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد
ابسمالها : 50.000 داهم

املقر االجتماعي : 45 زنقة إشبيلية 

ضتجر اقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية   ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر1ك 

التالية :

 ULTIMATE  : التسمية 

.ACADEMY SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر1ك وحيد.
املقر االجتماعي : 45 زنقة إشبيلية 

ضتجر اقم 2، القنيطرة.

ضوضوع الشركة :

ضستغ2 دواة في الثقافة البدنية.
ضبلغ  في  حدد   : الشركة  ابسمال 

50.000 داهم ضقسم إلى 500 حصة 

اجتماعية بقمة 100 داهم للواحدة، 

وضوزعة  ضكتتبة،  بكاضلها،  ضحراة 

على الشركاء كالتالي :

 500 السيد الراشدي ز1ن الدين 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  بسند   : التسيير 

الراشدي ز1ن الدين.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجااي  بالسج2  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
اقم 59871 بتاا1خ 30 ضااس 2021.

198 P

RACKNA TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد

املقر االجتماعي : الرقم  12 الزنقة 

126 والزنقة 176 ضعمواة، الداا 

البيماء

السج2 التجااي اقم 57763 

القنيطرة

توسيع نشاط الشركة
وتحو21 املقر االجتماعي

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 RACKNA لشركة  العادي  الغير 

ذات  شركة   ،TECHNOLOGY

وحيد،  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

تقرا ضا يلي :

نشاط  توسيع  على  املصادقة 

نشاط  بإضافة  وذلك  الشركة 

االستيراد والتصدير.
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املقر  تحو21  على  املصادقة 

العنوا   ضن  للشركة  االجتماعي 

القديم.

والزنقة   126 الزنقة  الرقم  12، 

176، ضعمواة، القنيطرة.

تجزئة   35  : الجديد  العنوا   إلى 

بوطيرو ضتجر اقم M235، القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

81864 بتاا1خ 5 ببر21 2021.

199 P

BELVEDERE COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها : 100.000.00 داهم

املقر اإلجتماعي : عمااة 26/ 2 

ضكتب 19 شااع األضيرة اللة عائشة 

القنيطرة

تأسيس شركة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

  BELVEDERE COM  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

 26/24 عمااة   : اإلجتماعي  املقر 

شااع األضيرة اللة عائشة   19 ضكتب 

القنيطرة.

ضوضوع الشركة : 

شركة  ضستغ2  بو  املقاولة 

لإلعالنات.

في  ليثوكروم  حجر1ة  طباعة 

الحجم الناعم بو ضن خالل عمليات 

الصوا النموذجية.

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 

100.000.00 داهم  الشركة  في ضبلغ 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 

ضحراة  للواحدة،  داهم   100 بقيمة 

على  وضوزعة  ضكتتبة،  بكاضلها، 

الشركاء كالتالي :

السيد حمزة السردي 350 حصة.

 350 غر1ب  بضي   ضحمد  السييد 

حصة.

السيد كر1م برحال 300 حصة.

املدة : 99 سنة .

التسيير : بسند إلى:

 السيد حمزة السردي.

 والسيد بضي  غر1ب.

:  ضن فاتح يناير إلى  السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجااي  بالسج2  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
اقم 59551 بتاا1خ 15 ضااس 2021.

200 P

NIZAR BEL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد
ابسمالها : 100.000.00 داهم

املقر اإلجتماعي : اقم 318 حي وا1دة 

القنيطرة

تأسيس شركة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو  األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر1ك 

التالية:

NIZAR BEL TRANS : التسمية

.SARL AU  

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر1ك وحيد.
حي   318 اقم   : اإلجتماعي  املقر 

وا1دة القنيطرة.

ضوضوع الشركة : 

املقاولة في نق2 املستخدضي .
حدد ابسمال   : ابسمال الشركة   

100.000.00 داهم  الشركة  في ضبلغ 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 

ضحراة  للواحدة،  داهم   100 بقيمة 

على  وضوزعة  ضكتتبة،  بكاضلها، 

الشركاء كالتالي :

السيد توفيق بالط 1000 حصة.

املدة : 99 سنة .

: بسند إلى السيد توفيق  التسيير 

بالط.

:  ضن فاتح يناير إلى  السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجااي  بالسج2  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

اقم 59917 بتاا1خ فاتح ببر21 2021.

201 P

AARABA-KIFANI TRANS

SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرا في 

تم   ،2021 ببر21   6 القنيطرة بتاا1خ 

اإلتفاق على القانو  األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

 AARABA-KIFANI  : التسمية 

.TRANS SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

الغرض :

النق2 الشخ�سي.

ببو  شااع    8  : اإلجتماعي  املركز 

 2 إيما  ضكتب  إقاضة  الصديق  بكر 

القنيطرة.

داهم   100.000  : الربسمال 

حصة إجتماعية   1000 ضقسمة إلى 

للحصة  داهم   100.00 بقيمة 

الواحدة.

السنة اإلجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

: 5 % اإلحتياطي القانوني  األاباح 

والباقي بعد املداولة.

التسيير : السيدة خديجة كيفاني 

وملدة  الشركة  لتسيير  قانونيا  عينت 

غير ضحدودة.

املحكمة  في  الشركة  تسجي2  تم 

ببر21   6 اإلبتدائية بالقنيطرة بتاا1خ 

2021 تحت اقم 59929.

202 P

EVA BLUSH
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
لشركة  األسا�سي   القانو   بقيم 
بمقت�سى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 
 2020 بكتوبر   8 بتاا1خ  عرفي  عقد 

كالتالي :
 EVA BLUSH  : شركة  اإلسم 

.S.A.R.L AU
ضسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد.
املقر اإلجتماعي : زنقة سبو عمااة 

ال شوب ضكتب 2 طابق 5 القنيطرة.
املدة : 99 سنة ابتداء ضن تاا1خ 

تسجيلها بالسج2  التجااي.
ضوضوع الشركة :

تاجر ضواد التجمي2.
بأية عملية  القيام  وبصفة عاضة 
خدضاتية ترتبط بشك2 ضباشر بو غير 
ضباشر بإحدى األنشطة بعاله او التي 

ضن شأنها تنمية ضوضوع الشركة.
في  حدد   : الشركة  ضال  ابس 
إلى  ضقسمة  داهم   100.000.00
ضنها  الواحدة  قيمة  حصة،   1000

100 داهم.
الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
بتاا1خ  املزداد  بنب2  حسن  للسيد 
فاتح فبراير  199 والحاض2 للبطاقة 

.AE135087 الوطنية اقم
التجااي  بالسج2  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

عدد 56941.
203 P

 CREDIT AGRICOLE DU
MAROC

شركة ضساهمة ذات ضجلس إدااة 
جماعية وضجلس اقابة

يبلغ ابسمالها : 4.227.676.500 
داهم

املقر اإلجتماعي : الرباط ساحة 
العلو1ي 

السج2 التجااي بالرباط اقم 
58873
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ضالئمة النظام األسا�سي ضع 
املقتميات القانونية ا لجااي بها 

العم2
الجمعية  ضداوالت  بمقت�سى 
 20 بتاا1خ  العادية  غير  العاضة 

يناير2021 تمت :
النظام  ضالئمة  على  املصادقة 
القانونية  املقتميات  ضع  األسا�سي 

الجااي بها العم2 واملتمثلة في :
املتعلق   15-99 اقم  القانو  
تم  كما  الفالحي  القرض  بإصالح 

تعديله وتتميمه.
املتعلق    103-12 اقم  القانو  
بمؤسسات اإلئتما  والهيئات املعتبرة 

في حكمها املعدل واملتمم.
املتعلق   17-95 اقم  القانو  
املعدلة  املساهمة بصيغته  بشركات 

واملتممة.
املواد  اعتماد  تم  لذلك،  تبعا 

املعدلة ضن النظام األسا�سي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجاا1ة بالرباط 
اقم  تحت   ،2021 ببر21   5 بتاا1خ 

.112416
ضن بج2 التلخيص والنشر
ضجلس اإلدااة الجماعية

204 P

LINDY GOODS & FOODS
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ضن شر1ك وحيد
 10 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير 2021، تم تأسيس شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ضن شر1ك وحيد 

ضميزاتها كالتالي :
ضسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

ضحدودة ضن شر1ك وحيد.
 LINDY GOODS &  : التسمية 

.FOODS
الغرض ضن   : اإلجتماعي  الغرض 

الشركة :
وبالجملة  بالتقسيط  التجااة 

للمواد الغذائية والسلع املنزلية.
الشراء، البيع، التسو1ق والتوزيع 

لجميع املنتجات واملواد .

اإلستيراد والتصدير .

املالية،  العمليات  عاضة  وبصفة 

التي  واملنقوالت  العقاا1ة،  التجاا1ة، 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  عالقة  لها 

بالغرض اإلجتماعي وتمكن ضن تنمية 

بنشطة الشركة.
: زنقة جنة إقاضة  املقر اإلجتماعي 

9 حي  7 قطاع اقم  اسك الشقة اقم 

الر1اض الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تسجي2 

الشركة في  السج2 التجااي.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

يتحدد   : اإلجتماعي  الربسمال 

 10.000 الرسمال اإلجتماعي في ضبلغ 

حصة   100 إلى  ضقسم   ، داهم 

100 داهم للحصة  إجتماعية بقيمة 

وضحراة  كليا  ضسجلة  الواحدة، 

السيد  الوحيد  للشر1ك  وضخصصة 

.ANAS NAJEDDINE

التسيير : تم تعيي  كمسير للشركة 

السيد بنس ناجي  ملدة غير ضحدودة  

الدين ضزداد بتاا1خ 19 ضااس 1978، 

حاض2 لبطاقة التعر1ف الوطنية اقم 

قاطن  الجنسية،  ضغربي   T164794

بزنقة عالل بن عبد هللا إقاضة النخي2 

عمااة د الشقة 66 املحمدية.
التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

بالرباط 150871.
ضن بج2 التلخيص والنشر

التسيير

205 P

AUTO SERVICES CENTER
SARL

ابسمالها : 100.000.00 داهم

املقر اإلجتماعي : دواا بوالد عمر 

جماعة عي  عتيق ضح2 اقم 2 تمااة

 21 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير 2021 تم تأسيس شركة تحم2 

اسم اوطو سيرفيس سانتر ش.ذ.م.م 

تتوفر على املميزات التالية :

دواا بوالد عمر   : املقر اإلجتماعي 

جماعة عي  عتيق ضح2 اقم 2 تمااة.

الهدف اإلجتماعي :

ضيكانيك.

إصالح هياك2 السيااات.

بيع بجزاء وقطع غياا السيااات.

ضدة االستمراا : 99 سنة.

داهم   100.000.00  : املال  ابس 

ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 100 

داهم ضوزع كما يلي :

 340 عمرو  الرحيم  عبد  السيد 

حصة.

السيد إبراهيم حيرش 330 حصة.

 330 غجبال  هللا  عبد  السيد 

حصة.

عبد  السيد  تعيي   تم   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسير  عمرو  الرحيم 

غير ضحدودة.

ضن  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

صندوق  لتكو1ن   %  5  : األاباح 

يوزع الباقي على  اإلحتياط القانوني، 

الشركاء  حسب حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السج2  تحت  بتمااة  اإلبتدائية 

التجااي اقم 132557.

206 P

VEXTO
SARL AU

ابسمالها : 100.000.00 داهم

املقر اإلجتماعي : عمااة 30 الشقة 

اقم 8 زنقة احمد الوكيلي حسا  

الرباط

 19 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير 2021، تم تأسيس شركة تحم2 

اسم فيكستو ش.ذ.م.م.و تتوفر على 

املميزات التالية :

املقر اإلجتماعي : عمااة 30 الشقة 
حسا   الوكيلي  احمد  زنقة   8 اقم 

الرباط.

الهدف اإلجتماعي : 

حراسة املباني العاضة بو الخاصة.

ضدة االستمراا : 99 سنة.

داهم   100.000.00  : املال  ابس 
ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 100 

داهم ضوزع كما يلي :
 1000 السليماني  عمر  السيد 

حصة.
تم تعيي  السيد احمد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الداقاوي 

ضحدودة.
ضن  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
صندوق  لتكو1ن   %  5  : األاباح 
يوزع الباقي على  اإلحتياط القانوني، 

الشركاء  حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السج2  تحت  بالرباط  التجاا1ة 

التجااي اقم 150879.
207 P

 Société « MUSKA
« TRANSPORT

 SARL
تأسيس شركــة ذات ضسؤولية 

ضحدودة
بتاا1خ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
ذات  تأسست شركة   16/03/2021
باملواصفات  ضحدودة  ضسؤولية 

التالية : 
 MUSKA  : التسمية 

 TRANSPORT SARL
نق2 البمائع لحساب   : املوضوع 

الغير.
إخربا   دواا   : االجتماعي  املقر 

التمسية ايت ضلول. 
املبلغ  حدد   : الشركة  ابسمال 
إلى  ضجزب  داهم   100.000 في 
1000حصص ضن فئة   100.00داهم 

للواحدة.
إلى  التسيير   بسند   : التسيير 
وضساعده  ضصطفى  اصباا  السيد 
ضحدودة. غير  كبواملدة  جعواق 
تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بالنسبة  بضا 
للسيد  املشترك  بالتوقيع  الشركة 
اصباا ضصطفى والسيد جعواقكبوا.
تأسيس  ضن  سنة   99  : املدة 

الشركة.
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اإليداع القانوني بمكتب  وقد تْم 

إنزكا   االبتدائية  املحكمة  المبط 

اقم  تحت   06/04/2021 بتاا1خ 

بالسج2  الشركة  تسجي2  وتم   819

التجااي تحت اقم 22937.

208P

 FIDUCIAIRE NADIM

 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE 

 STE QASSIMI ACADEMIE

CONDUITE
SARL AU

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية 
ضن شر1ك واحد 

بأيت  ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

ضلول 11/03/2021 تم وضع النظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

والتي  واحد  شر1ك  ضن  املحدودة 

تكمن ضميزاتها فيما يلي :

     ICE  : 002774154000078  

 STE QASSIMI  : التسمية 

 ACADEMIE CONDUITE SARL

.AU

الشركة  غرض  يكمن  الغرض 

لحساب  بو  الخاص  لحسابها  سواء 
بي دولة بخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

ضداسة لتعليم السياقة.

يوجد ضقر الشركة    : ضقر الشركة 

اايس  السكنية  املجموعة   1 برقم 

قصبة الطاهر بيت ضلول .

املدة : حددت ضدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا ضن تاا1خ تكو1نها النهائي.

ابسمال  يبلغ   : الشركة  ابسمال 

 100.000 داهم  بلف  ضائة  الشركة 

ضقسم إلى بلف حصة ذات ضائة 100 

داهم كقيمة لحصة الواحدة، 

 1000  : : سكينة قاسمي  السيدة 

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

سكينة  الشركة  يسير   : التسيير 

قاسمي ملدة غير ضحدودة .

كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

إنزكا    االبتدائية  باملحكمة  المبط 

عدد  تحت   2021 ضااس   25 بتاا1خ 

.2021/729
للخالصة والبيا 

املسير

209P

 شركة باس ترادينك
ش.ذ.م.م.

STE PASS TRADING

SARL

عمااة 29 الشقة 131 إقاضة النهمة 

حي السالم اكادير.

العام  الجمع  بمقت�سى ضحمر    

  01/03/2021 بتاا1خ  التأسي�سي 

لشركة باس ترادينك ش.ذ.م.م -

تمت املصادقة على ضا يلي :

التسمية  : 

باس ترادينك   تسمية الشركة     -

ش.ذ.م.م. 

ضقر الشركة : 

للشركة  االجتماعي  املقر  جع2   -

بالعنوا  التالي عمااة 29 الشقة 131 

إقاضة النهمة حي السالم اكادير.
تحديد  تم   : الشركة  ابسمال 
داهم   100.000 ابسمال الشركة في 

ضقسمة إلى )1000( حصة 100 داهم 

للحصة ) وضوزعة كاآلتي :

                                       600  : علي  الاكو  السيد   -

حصة DHS 60 000 داهم.

: سلوى  ضسعود  هم  السيدة   - 

200 حصة DHS 20 000 داهم.

                                    50  : نزاا  الاكو  السيد   -

حصة DHS 5 000   داهم.

                           50  : آية  الاكو  السيدة   -

حصة DHS 5 000   داهم.

                                    50  : السيد الاكو عبد الصمد   -

حصة DHS 5 000   داهم

                           50  : ندى  الاكو  السيدة   -

حصة DHS 5 000   داهم

   بهداف الشركة :

األشغال  العقاا1ة،  املعاضالت 

املختلفة و بشغال البناء.

بيع  تصدير.عملية  و  استيراد   -

وشراء جميع املواد وضعدات التجهيز

التجااة العاضة.

ضسعود  هم  السيدة  التسيير : 

سلوى  ضسيرة  لشركة باس ترادينك  

ش.ذ.م.م  ملدة غير ضحدودة.

املدة :

ضن  ابتداء  سنة   99  -

.01/03/2021

االيداع القانوني : لقد تم اإليداع 

لدى املحكمة التجاا1ة باكادير  بتاا1خ 

اقم  9890  تحت   30/03/2021

والسج2 التجااي تحت اقم 46793.

210 P

     PARA BELLISSIMA
م.م. لشر1ك واحد

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 

20/03/2020 سج2 باكادير.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجتماعي :

ضنتجات شبه طبية وصيدلية،

- ضنتجات التجمي2،

- استيراد و تصدير،

العمليات  جميع  بعم،  وبشك2 

التجاا1ة  بو  الحرفية  بو  الزااعية 

املنقولة  بو  الصناعية  بو  املالية  بو 

بشك2  تتعلق  قد  التي  العقاا1ة،  بو 

ضباشر بو غير ضباشر ، كلًيا بو جزئًيا، 

بإحدى العمليات املشاا إليها بعاله، 

نشاط  وتطو1ر  وتعز1ز  تسهي2  ضن 

ضشااكة  بي  وكذلك  الشركة، 

شك2  بأي  ضباشرة،  غير  بو  ضباشرة 

ضن األشكال، في الشركات التي تسعى 

لتحقيق بهداف ضماثلة بو ذات صلة.

التسيير : عهد إلى السيدة بوست 

اابيعة.

القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع   

بتاا1خ  باكادير  التجاا1ة  باملحكمة 

07/04/2021 تحت اقم 99022.

211 P

STE OZS TRANS

SARL A U

ابسمالها : 100.000 داهم.

شقة بالطابق   : ضقرها االجتماعي 

زنقة عما  حي ولي   07 السفلي اقم 

العهد انزكا .

تأسيس شركة

ضحرا  عرفي  عقد  بموجب   -  1

تأسيس  تم   12/03/2021 بتاا1خ 

ذات  املسؤولية  ضحدودة  شركة 

شر1ك واحد ذات املميزات التالية :

 OZS TRANS »  التسمية : شركة

« ش.م.م ذات شر1ك واحد.                                  

الهدف 1 :

- نق2 البمائع لحساب الغير.

  - نق2 األضتعة لحساب الغير              

بالطابق  شقة   : االجتماعي  املقر 

زنقة عما  حي ولي    07 السفلي اقم 

العهد انزكا .

ابس املال االجتماعي  :  100.000 

1000حصة ضن فئة  داهم ضجزب إلى  

ترجع  الواحدة  للحصة  داهم   100

كلها للسيد توفيق شراع.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

اإلضماء  وتخو1له  شراع  توفيق 

املنفرد ملدة غير ضحدودة.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

االجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

آخر ديسمبر ضن ك2 سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  المبط  بكتابة  العقد 

املحكمة  اإلبتدائية بإنزكا  تحت اقم 

 228 1   7 و السج2 التجااي اقم 

بتاا1خ 26/03/2021م.

حرا بإنزكا  بتاا1خ 05/04/2021
ضن اج2 النسخة والبيا 

212 P
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 Société  OUMACHAR
 IMPORT EXPORT

SARL
تأسيس شركــة ذات ضسؤولية 

ضحدودة
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  تأسست شركة   12/03/2021
باملواصفات  ضحدودة  ضسؤولية 

التالية :
 OUMACHAR  : التسمية 

 .IMPORT EXPORT
املوضوع : استيراد وتصدير بجهزة 

الكمبيوتر.
عنفر  بن  حي   : االجتماعي  املقر 

القليعة بيت ضلول.
حدد املبلغ في   : ابسمال الشركة 
100000 داهم ضجزب إلى  1000حصة 

ضن فئة  100 داهم للواحدة.
التسيير: بسند التسيير إلى السيد 
بضا  ضحدودة.  غير  ملدة  عمر  بضشاا 
تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بالنسبة 
للسيد  الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

بضشاا عمر.
تأسيس  ضن  سنة   99  : املدة 

الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بمكتب 
المبط باملحكمة االبتدائية بإنزكا  
اقم  تحت   31/03/2021 بتاا1خ 
وتم تسجي2 الشركة بالسج2   .775

التجااي تحت اقم22875.
213P

Cabinet
 IDJAMAA CONSEILS

Siège social :  N°704, LOT MESUGINA, 
DRARGA, AGADIR

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

OSTRAVA SARL AU
تأسيس

العام   الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
والدي   2021/18/03 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي : 
 OSTRAVA SARL  : التجااي  االسم 

.AU

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.

الربسمال 600.000 داهم.

حيث يتوفر : السيد  ضحمد الكفيف 

على6000 حصة.

الهدف :

- البناء واألشغال.

الهندسة املدنية.

كراء االليات.

اقم  األا�سي  الطابق  العنوا  : 

 1 تجزئة سيدي سعيد  ضكرا،   77 

الداااكة بكادير.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

طرف  ضن  تسير  التسيير: 

السيد ضحمد الكفيف. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021/04/06 في  بأكادير  التجاا1ة 

تحت الرقم الترتيبي99021.

214 P

SOUTH GALAXY PVC شركة
ش.م.م 

ابسمالها 500.000 داهم

املقر االجتماعي : اقم 19، حي 

الرحمة، تجزئة  ، الداخلة واد 

الذهب

ICE 002685094000068

تأسيس الشركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

بمقت�سى عقد عرفي   : التأسيس 

تم   21/12/2020 في  بأكادير  ضؤاخ 

ذات  الشركة  تأسيس  نظام  خلق 

املميزات التالية :

ضسؤولية  ذات  شركة   : الشك2  

ضحدودة.

 SOUTH شركة   : التسمية 

.GALAXY PVC

الهدف    : تهدف الشركة إلى :

بالخشب،  النجااة  بعمال  جميع 
األملنيوم، املعد  و ضواد بخرى

حي   ،19 اقم   : االجتماعي  املقر 

واد  الداخلة  تجزئة  ،  الرحمة، 

الذهب.

ضدة  حددت   : املدة االجتماعية 
الشركة في 99 سنة.

هكاك  السيد  تعيي    : التسيير 
البطاقة  على  الحاص2  عي�سى، 
واملقيم في   ،JB163424الوطنية اقم
بكادير،  الوفاق الكبير بنسركاو،   31

ضسير للشركة ملدة غير ضحدودة.
ضع ذلك، ستلتزم الشركة بتوقيع 

السيد هكاك عي�سى. 
حدد ابسمال    : ابسمال الشركة 
ضجزبة  داهم   500.000 في  الشركة 
على 5000 حصة ضن فئة 100 داهم 
الشك2  على  ضوزعة  الواحد  للسهم 

التالي :
 :1000   : هكاك حفيظ   : السيد 
حصة، بي : 100.000 داهم                                                             
 1750 عي�سى  هكاك   : السيد   

حصة، بي : 175.000 داهم.
 :2250   : ضبااك  هكاك   : السيد 
حصة، بي : 225.000 داهم.                                                             
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
بالداخلة بتاا1خ 23/03/2021 تحت 

اقم 697.
215 P

 SOSOMED » شركة
« TRANSPORT

ش.م.م  ذات الشر1ك الوحيد
بتاا1خ و  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة    2021 ضااس   23
الشر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 
الوحيد  سجلها التجااي اقم 22911  

ذات املميزات التالية : 
 SOSOMED  »    : التسمية  
ذات  ش.م.م   « TRANSPORT

الشر1ك الوحيد.      
اقم   561 زنقة   : املقر االجتماعي 

103 تراست إنزكا  .

الربسمال : 100.000 داهم.
الهدف :

-  نق2 املستخدضي  لحساب الغير .
الغير  لحساب  البمائع  نق2   -

وطنيا و دوليا.           

     الشركاء :

- السيد سوسو ضحمد  .

التسيير :  تسير الشركة ضن طرف 

السيد سوسو ضحمد.

اإليداع  تم   : القانوني   االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بإنزكا   

بتاا1خ  05/04/2021 تحت اقم801. 

216P

 STE SOLUTION

 AUTO DYNAMIQUE

PROFESSIONNEL

SARL

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

في  املؤاخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  .تم   08/02/2021

بالخصائص  ضحدودة     املسؤولية 

التالية :  

 STE SOLUTION    : االسم    

 AUTO DYNAMIQUE

.PROFESSIONNEL SARL

الهدف :

اإللكترونية  التشخيصات   -

للسيااات

وإصالح  السيااات  ضيكانيكا   -

وصيانة جميع السيااات ،

ابسمال املجموعة  : 100.000

التسيير : زكر1اء نانا السيد املسير  

الوحيد واملم�سي. 

اقم   20 حي   : االجتماعي  املقر 

احمد املنصوا الذهبي، شااع  بكادير 

الداخلة.

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 

بتاا1خ  اقم98644  تحت  بأكادير 

.09/03/2021

217 P
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STE SMARAN MESSAGERIE
SARL 

إعال  عن تأسيس شركة ضحدودة 
املسؤولية

ICE. 002776295000083
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 
شركة  تأسيس  تم   11/03/2021
ضحدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE SMARAN  : التسمية 

  MESSAGERIE  Sarl
دواا تماعيت   : املقر االجتماعي   -

ايزداا  داااكة  بكادير .
نق2 البمائع لحساب   : الهدف   -

الغير.
 100.000 الربسمال االجتماعي   -

داهم.
-التسيير: عادل سلكت.

- املدة : 99 سنة.
فاتح يناير حتى    : -السنة املالية 

31ديسمبر.
بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 
  98854 اقم  تحت  باكادير  التجااي 
السج2  اقم   25/03/2021 بتاا1خ 

التجااي 46733.
218 P

SIGNATURE PARA 
ش.م.م 
تأسيس

في  املؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاا1خ       واملسج2   22/03/2021
تأسيس  تم  بأكادير   23/03/2021
شركة  SIGNATURE PARAش.م.م.

بيع املواد الشبه طبية’   - هدفها : 
الشبه صيدالنية و التجميلية.

اقم  تجزئة   : التجااي  العنوا    -
املحمدي  الحي   30 املجمع   5764

اكادير.
100.000 داهم ضوزع  - ابسمالها 
إلى 1000 حصة قيمة ك2 حصة 100 

داهم اكتتبت على الشك2 اآلتي :
السيد ابيعي ضعاد :  500 حصة.

 500  : السيد العيساوي ابراهيم 
حصة.

ابيعي  السيد  ضن  ك2  تعيي   تم 
ابراهيم  العيساوي  السيد  و  ضعاد 
كمسيرين للشركة ملدة غير ضحدودة. 

السيد  تم اعتماد توقيع ك2 ضن 
العيساوي  السيد  و  ضعاد  ابيعي 
والوثائق  العقود  جميع  في  ابراهيم 
اإلداا1ة والبنكية.                                   

- املدة : ضدة عمر الشركة 99 سنة 
ضن تاا1خ تأسيسها النهائي.

 - السج2 التجااي اإليماحي اقم 
.46853

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
التجاا1ة باكادير بتاا1خ  02/04/2021 

تحت اقم 98958.
219 P

FIDUCIAIRE NADIM
ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534378

  STE TRANS PROMOTEUR
    S.A.R.L AU

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية 
ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم  بأكادير04/03/2021 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
املسؤولية املحدودة ضن شر1ك واحد  

والتي تكمن ضميزاتها فيما يلي 
    ICE 002722880000092 

 STE TRANS  : التسمية 
    PROMOTEUR  S.A.R.L AU

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 
لحساب  بو  الخاص  لحسابها  سواء 
بي دولة بخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
للبمائع  والدولي  الوطني  النق2 

لحساب الغير. 
ضقر الشركة : يوجد ضقر الشركة 
 N 65 LOT AL ANOUAR

BENSERGAO AGADIR
املدة : حددت ضدة الشركة في 99 
سنة ابتداءا ضن تاا1خ تكو1نها النهائي.

ابسمال  يبلغ   : الشركة  ابسمال 
 100.000 داهم  بلف  ضائة  الشركة 
ضائة  ذات  حصة  بلف  إلى  ضقسم 
داهم كقيمة لحصة الواحدة،    100

السيد : عمر تشيكو 1000 حصة.

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

السيد    الشركة  يسير  التسيير: 
عمر تشيكو ملدة غير ضحدودة. 

    تم اإليداع القانوني لدي كتابة 
بأكادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
عدد     تحت   01/04/2021 بتاا1خ 

.98930
220 P

TRANS JC MAT 
SARL AU
ش. م. م

تأسيس شركة م م
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ فيتم 
املسؤولية   ضحدودة  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحم2   01/03/2021

التالية:
TRANS JC MAT  : التسمية   -  1

ش.م.م.
 100.000  : ابسمال الشركة   -  2
1000حصة بقيمة  داهم ضقسم الى 

100 داهم لك2 حصة ضملوكة ل :
لبحري ضصطفى : ب 1000 حصة
3 - املقر االجتماعي : دواا ايت همو 

علي سيدي بيبي اشتوكة ايت باها
نق2   : بالجتماعي  الهدف   -   

املستخدضي  لحساب الغير.
ضن  الشركة  تسيير  التسيير:   -  5
طرف ضصطفى لبحري اقم البطاقة 

.JY27897الوطنية
القانوني  امللف  إيداع  تم   -  6
املحكمةاالبتدائية  لدى  للشركة 
بتاا1خ   708 اقم  تحت  بانزكا  

.22/03/2021
221 P

STE TIN SAID TRANS
 SARL

شركة تين سعيد ترانز
ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
شركة  تأسيس  تم   10/03/2021

ذات املميزات التالية :

التسمية : شركة تي  سعيد ترانز  

ش.م.م

النق2 الدولي   : الهدف االجتماعي 

للسلع والبمائع لحساب الغير .

العنوا  : دواا بيت داوود جماعة 

واد الصفا شتوكةبيت باها  .

املدة : 99 سنة

داهم   100.000  : الربسمال 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم.

السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

التسيير: يسير الشركة السيد بيت 

ضوس لحسن  ملدة غير ضحدودة. 

تم   : التجااي  السج2 

المبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

بانزكا   االبتدائية  باملحكمة 

بتاا1خ2021/03/30تحت عدد 760.

222 P

THEFEEDBUZZ
SARL A.U 

إعـــــــال  عن إنشـــاء شركـــــة
بتاا1خ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   10/03/2021

وحيد  بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة 

ذات املميزات التالية:

   THEFEEDBUZZ  : التسمية 

.SARL A.U

شااع   39 املقر االجتماعي :  

اشبيلية طا  طا .

داهم   100.000  : الربسمال 

حصة ضن فئة    1000 ضقسمة على 

100 دااهم.

الهدف  :

- صيانة الحواسيب ،

املعلوضات  تكنولوجيا  تطو1ر   -

والتكنولوجيا العالية،

- إنشاء املواقع االلكترونية،

الهواتف  تطبيقات  إنشاء   -

النقالة،

- اإلعال  واالستيراد والتصدير
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الشركاء :
ضغربي،  االبراهيمي،  ضصطفى   -
و.  ب.   ،06/09/1990 بتاا1خ  ضزداد 

JF46344 ت
تبتدئ ضن فاتح   : السنة املالية  
ديسمبر ضن ك2   31 يناير و تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة حاليا ضن  التسيير 

طرف :
غير  ملدة  االبراهيمي  ضصطفى 

ضحددة.
باملحكمة  تم   : السج2 التجااي 
بتاا1خ   بطانطا   االبتدائية 

02/04/2021  تحت اقم 5759.
223 P

STE TANSSIM NEGOCE
SARL

إعـــال  قانــوني
بمقت�سي عقد عرفي املؤاخ بتاا1خ 
تأسيس  تم  بإنزكا     11/03/2021
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم2 الخصائص التالية :
 STE TANSSIM  : التسمية   

  NEGOCE  SARL
بزنقة   كراج   : االجتماعي  املقر   

1036 اقم 05 تراست إنزكا .
 ابس املال : 100.000 داهم

 املدة : 99 سنة  
 املسير :  السيد بوبكر املوضني.

 النشاط :
- األعمال املنزلية  - تمو1ن جماعي 

والتنظيف-األشغال املختلفة.
 تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
 30/03/2021 في  بإنزكا   االبتدائية 

تحت اقم 761.
224 P

 شركة ت أ ن ترونس
ش م م 

STE T.E.N TRANS
SARL

داب الزاو1ة زنقة 513 اقم 17 حي 
اضوكاي الدشيرة انزكا 

سج2 التجااي اقم 22895
بتاا1خ 20  ضااس2021  ثم تاسيس 

شركة دات املسؤولية املحدودة . 
- التسمية شركة ت ب   ترونس 

دات  شركة  القانوني:   الشك2   -
املسؤولية املحدودة .

- الهدف : 
النق2 الدولي و الوطني للبمائع   -

لحساب الغير 
الزاو1ة  داب   : االجتماعي  املقر   -
زنقة 513 اقم 17 حي اضوكاي الدشيرة 
ضبلغ   في  حدد   : املال  ااس   -
 1000 الى  ضقسمة  داهم   100.000
داهم لك2 حصة   100 حصة بقيمة 

ضوزعة كما يلي :
-السيد هشام النواي 340 حصة
السموكي  الكر1م  عبد  السيد   -

330 حصة
- السيد عبدهللا طاهر 330 حصة
هشام  السيد  عي    : -التسيير 
غير  ملدة  للشركة  ضسيرا  النواي 

ضحدودة.
99 سنة ابتداء ضن تاا1خ   : - املدة 
تسجي2 الشركة في السج2 التجااي 

فاتح  ضن   : االجتماعية  السنة   -
يناير الى 31 ديسمبر  ضن ك2 سنة. 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
المبط باملحكمة االبتدائية النزكا  
بتاا1خ 02/04/2021 تحت اقم 787.
225 P

 STE TRANSPORT AIT
OMAR
SARL

تأسيس شركة م م 
ضؤاخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   22/03/2021 في 
تحم2  املسؤولية  ضحدودة  شركة 

الخصائص التالية :
1 - التسمية : تحم2 الشركة اسم 
 STE TRANSPORT AIT OMAR

.SARL
تحدد   : الشركة  ابسمال   -  2
  100.000 ضبلغ  في  الشركة  ابسمال 
1000 حصة بقيمة  داهم ضقسم الى 
100 داهم لك2 حصة ضقسمة كالتالي :

اقم  العربي،  اضهيرا  السيد   -

      500  JB809 1 الوطنية  البطاقة 

حصة.
اقم  ضحمد،  الخوس  السيد   -

 500  :  J229359 الوطنية  البطاقة 

حصة.

3 - املقر االجتماعي : دواا ايت بن 

داوود ايت ضيلك  اشتوكة بيت بها.

نق2   : االجتماعي  الهدف   -   

نق2  الغير،  لحساب  االشخاص 

البمائع لحساب الغير.

5 - التسيير: تحدد تسيير الشركة 

ضن طرف :

- السيد اضهيرا العربي اقم البطاقة 

.JB809 1 الوطنية

اقم  ضحمد  الخوس  السيد   -

             . J229359 البطاقة الوطنية

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6

االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

تاا1خ  ب   818 اقم  تحت  إلنزكا  
اقم السج2 التجااي   06/04/2021

.22935

226 P

STE VERTPRIM
العام   الجمع   بمقت�سى ضحمر  

11/03/2021والدي  في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي :                

STE VertPrim : االسم التجااي

ضسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

ضحدودة.

الربسمال 100.000 داهم .

حيث يتوفر :

 1000 على  ضشكوا بدا   السيد  

حصة.

الهدف :

-  تربية البقر الحلوب.

األص2  ذات  املنتجات  إنتاج   -

الحيواني و تسمي  املوا�سي.        

العنوا  :  الطابق األا�سي، تجزئة 
تمديد  ضكة،  772،شااع  اقم   ،1

تيليال، اكادير.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة .

السيد  طرف  ضن  تسير  التسيير: 

ضشكوا بدا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  24/03/2021 في  الكادير  التجاا1ة 

تحت  الرقم الترتيبي   98832.

227 P

 SOCIETE AGDIR RPINT

SERVICES
شركة ضحدودة املسؤولية

تأسيس شركة
 11 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قواني   حرات  انزكا    2021 ضااس 

شركة ضحدودة املسؤولية خصائصها 

كالتالي :

 SOCIETE AGDIR : اسم الشركة

.RPINT SERVICES

الهدف : 

واإلنشاء  الطباعة  بعمال  جميع 

الجرافيكي.

املقر اإلجتماعي : انزكا  زنقة 121 

ضليلية، تاسيال، الدشيرة.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 

ضبلغ 100.000 داهم. 

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

احمد  السيد  ضحدودة  غير  وملدة 

شوكري سباعي.

بكتابة المبط  اإليداع القانوني: 

بتاا1خ  بانزكا   اإلبتدائية  باملحكمة 

29 ضااس 2021 تحت اقم 9 7.

228 P

STE. LIMA SLK GTP
SARL AU

بمقت�سى القانو  األسا�سي املؤاخ 

تأسيس  تم   2021 ببر21   2 بتاا1خ 

ذات  املسؤولية  ضحدودة  شركة 

 LIMA SLK GTP الوحيد  الشر1ك 

ذات الخصائص التالية :
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الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخااج هو :

تاجير اآلآلت واملعدات.

األشغال املختلفة والبناء.

ضفاوض.

النسيم  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
اقم 79 كلميم.

املدة : 99 سنة.

 100000.00 حدد في   : الربسمال 

حصة   1000 على  ضقسم  داهم 

إجتماعية بقيمة 100 داهم للواحدة 

وهي في نصيب السيد ضحمد بواايدي 

1000 حصة إجتماعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

ضحمد  السيد  طرف  ضن  ضحدودة 

بواايدي.

المبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

باملحكمة اإلبتدائية بكلميم بتاا1خ 6 

ببر21 2021 تحت اقم 140/2021.

229 P

 SOCIÉTÉ UNIVERSEL

EMBALLAGE IMPORT
SARL AU 

تأسيس شركــة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ذات  تأسست شركة   12/01/2021

باملواصفات  ضحدودة  ضسؤولية 

التالية :

 UNIVERSEL التسمية 

EMBALLAGE  IMPORT SARL AU

 املوضوع : تسو1ق ضواد التلفيف.

املقر االجتماعي : بلوك ب اقم 20 

تجزئة ضوالي عمر ايت ضلول.
حدد املبلغ في   : ابسمال الشركة 

100.000 داهم ضجزب إلى  1000حصة 

ضن فئة  100 داهم للواحدة. 

التسيير: بسند التسيير إلى السيد 

ضحدودة.  غير  ملدة  يوسف  خطاب 

تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بالنسبة  بضا 

للسيد  الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

خطاب يوسف.

تأسيس  ضن  سنة   99  : املدة 

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب 

المبط باملحكمة االبتدائية بإنزكا  

اقم  تحت   10/02/2021 بتاا1خ 

بالسج2  الشركة  تسجي2  وتم   338

التجااي تحت اقم 22838.

230 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE

STE ZDI MULTISERVICE
SARL

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد  على  بناءا 

القواني   وضع  تم   01/10/2020

األساسية لشركة ضحدودة املسؤولية :

ذات   ZDI MULTISERVICE

الخصائص التالية : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   1

املغرب كما في الخااج هو :

- األشغال املختلفة و البناء

- ضفاوض عام

اللة  حي   : االجتماعي  املقر   -  2

حسناء شااع زا1و1لة اقم 18 كلميم.

3 - املدة :  99 سنة.

  - الربسمال : حدد في 100.000  

حصة   1000 على  ضقسم  داهم 

اجتماعية بقيمة 100 داهم للواحدة 

وهي في نصيب : 

حصة   500  : ضنير  الوهابي   -  

اجتماعية.

       500  : سالم  ضحمد  زعواط   -  

حصة اجتماعية.

الشركة  تسير   : التسيير   -  5

وملدة غير ضحدودة ضن طرف السيد     

الوهابي ضنير .         

السج2  في  التسجي2  تم   -  II

التجااي باملحكمة االبتدائية  بكلميم 

اقم  تحت   29/03/2021 بتاا1خ 

.3385
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YODAM  SERVICES
SARL AU

ابسمالها : 100.000 داهم

: عمااة اقم 16  ضقرها االجتماعي 

الطابق الثاني اقم 6 احمد اخنوش. 

بتاا1خ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

ضساهم  قرا  باكادير   18/03/2021

الشركة ضا يلي:

YODAM  SERVICES : االسم

 . : التوصي2 املنزلي  هدف الشركة 

توصي2 السلع لحساب الغير . 

: عمااة اقم 16 الطابق  ضقر الشركة 

الثاني اقم 6 احمد اخنوش .

 100.000 في  ضحدد  الراسمال 

ضن  حصة   1000 الى  ضقسم  داهم 

داهم للحصة الواحدة تم   100 فئة 

اكتتابها كلها للسيد علي عز1ز حفيظ . 

: ثم تعيي  السيد حسام  التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بنسودا  

ضحدودة ضع حق االضماء .

لتكو1ن    5% االاباح يتم اقتطاع 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   02/04/2021 بتاا1خ  الكادير 
اقم 9 989.

232 P

WINGLE NEGOCE
عرفي  بمقت�سى عقد   : التأسيس 

تأسيس  تم   16/03/2021 بتاا1خ 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد  

ش.ذ.م.م   : يلي  كما  ضميزاتها   

 WINGLE الوحيد  الشر1ك  ذات 

NEGOCE التسمية : 

املوضوع: ضطعمة جماعية.

ضقرها االجتماعي: إقاضة التماضن 

سركا  بن   340 شقة   09 1عمااة 

وبكادير.

تاا1خ  ضن  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.

الربسمال: 00 ,100.000 داهم.

السيد  الشركة:  في  املساهمو  

سعيد وهيا

اإلدااة: السيد سعيد وهيا

فاتح  ضن  تبتدئ  املالية:  السنة 

يناير الى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   05/04/2021 بتاا1خ 

.98967
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SOCIETE XTRAMEGA
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها : 100.000.00داهم

ضقرها اإلجتماعي : زنقة اليغ اقم 58 

حي السالم اكادير

بتاا1خ  1  املحرا  للعقد  تبعا 

شركة  تأسيس  تم   2021 ضااس 

على  تحتوي  املسؤولية  ضحدودة 

املميزات التالية : 

 SOCIETE  : التسمية 

.XTRAMEGA SARL

املقر التجااي : زنقة اليغ اقم 58 

حي السالم اكادير.

الربسمال : 100000.00 داهم.

النشاط التجااي .

بيع وإصالح األجهزة املعلوضاتية.

الربح : يقتطع 5 باملائة ضن األاباح 

الصافية ضن بج2 اإلحتياط القانوني.

التسيير : تم تعيي  السيد سعيد 

غواش كمسير بول للشركة.

كمسير  اسداد  يوسف  والسيد 

ثاني للشركة.

السنة اإلجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تاا1خ 

التسجي2 بالسج2 التجااي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

ببر21   2 بتاا1خ  باكادير  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد 98954.
بمثابة ضقتطف وبيا 

234 P
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BAB SEOUL 
S.A.R.L A.U

ش.م.م

ابسمالها : 50.000.00 داهم

املقر اإلجتماعي : ضقيمة لدى شركة 

ACE CONSEIL بشااع ضوالي عبد 

هللا عمااة م 2 الطابق   الشقة 12 

بكادير

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

التأسيس :
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بأكادير 

تم خلق نظام   ،2021 ضااس   18 في 

املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدودة وباملميزات التالية :

ضسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

ضحدودة بشر1ك وحيد.

.BAB SEOUL التسمية : شركة

الهدف : تهدف الشركة إلى:

اإلستيراد والتصدير.

تسو1ق جميع ضنتوجات الصناعة 

التقليدية.

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

املتعلقة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

بهدف الشركة.

لدى  ضقيمة   : اإلجتماعي  املقر 

شركة ACE CONSEIL بشااع ضوالي 

عبد هللا عمااة م 2 الطابق   الشقة 

12 بكادير.

كلثوم  السيدة  تعيي   ـ  التسيير 

ضوضيد كمسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير ضحدودة.

ابسمال  : حدد  الشركة  ابسمال 

الشركة في 50.000.00 داهم ضجزء 

على 500 حصة ضن فئة 100 داهم 

للسهم الواحد، ضوزعة على الشك2 

التالي :

السيدة كلثوم ضوضيد 500 حصة 

بي 50.000.00 داهم.

ضدة  حددت   : اإلجتماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
باكادير  التجاا1ة  باملحكمة  القانوني 
اقم  2021 تحت  ببر21  فاتح  بتاا1خ 

.98926
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 SOCIETE LIBRAIRIE ET
TRANSFERT ALJAMIAA

SARL AU
تأسيس شركة

 22 بتاا1خ  عرفي  عقد  على  بناء 
القواني   وضع  تم   2021 ضااس 
األساسية لشركة ضحدودة املسؤولية 
 LIBRAIRIE ET TRANSFERT
ALJAMIAA ذات الخصائص التالية:
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخااج هو :
ضكتبة.

توزيع لوازم املكتب.
بيع بجهزة الكمبيوتر.

الحسن  شااع   : اإلجتماعي  املقر 
 700 الثاني حي الرحمة بلوك ب اقم 

واقم  70 كلميم.
املدة : 99 سنة .

 100.000.00 الربسمال : حدد في 
حصة   1000 على  ضقسم  داعم 
إجتماعية بقيمة 100 داهم للواحدة 
ضبااك  السيد سالم  نصيب  في  وهي 

1000 حصة إجتماعية.
: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
سالم  السيد  طرف  ضن  ضحدودة 

ضبااك.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  بكلميم  اإلبتدائية 
2021 تحت اقم 129 والتسجي2 في 

السج2 التجااي تحت اقم 3393.
236 P

SOCIETE VALIA TRANS
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى العقد العرفي املؤاخ في 
8 ضااس 2021 تمت صياغة القانو  
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

اسم  تحم2  الشركة   : التسمية 
ذات  شركة  ترونس  فاليا  شركة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتماعي :

نق2 املستخدضي  لحساب الغير.
إيجاا وسائ2 النق2 لحساب الغير.
الحي    2  : اإلجتماعي  املقر 

الصناعي ايت ضلول إنزكا .
املدة : ضحددة في 99 سنة.

ضبلغ  في  ضحدد   : الربسمال 
100.000.00 داهم ضقسم إلى 1000 
داهم   100 ب  إجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة ضقسمة كما يلي :
حسن الصابير 750 حصة.

اشيدة ايت الشلح 250 حصة.
السنة اإلجتماعية : تبدب ضن فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
ضااس   30 يوم  بانزكا   اإلبتدائية 

2021 تحت عدد 766.
ضقتطف قصد اإلشهاا

237 P

B.F.R LOGISTIC
S.A.R.L AU

اإلشهاا القانوني
الوحيد    الشر1ك  قراا  حسب   -
 B.F.R LOGISTIC -S.A.R.L لشركة  
قرا ضا   01/04/2021 بتاا1خ   -  -AU

يلي:
ضوطن بالعنوا    : ضقر الشركة   -
ايت  اكدال  تجزئة   659 اقم  التالي 

ضلول. 
 :100.000 في  حدد  املال  ابس   -
1000 حصة ضن  داهم ضقسوضة إلى 
وضوزعة  الواحدة  داهم   100 فئة 

كتالي : 
 FADLI SOUFIANE 1000 حصة 
 : : ضن بهداف الشركة  - املوضوع 
نق2 البمائع على ضستوى الوطني   1

والدولي لحساب الغير.
- التسيير: قرا الشر1ك الوحيد ب  
B.F.R LOGISTIC -S.A.R.L- شركة 
 FADLI السيد  سيسيرها   -  AU

SOUFIANE ملدة غير ضحدودة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   -
لدى املحكمة االبتدائية بايت ضلول 
بتاا1خ 06/04/2021 تحت اقم 808 

السج2 التجااي اقم 22923.
238 P

STE AMARGOUL
SARL

شركة امركول
إعـــــــال  عن إنشـــاء شركـــــة

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   27/11/2019
املميزات  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

التالية :
  STE AMARGOUL  : التسمية 

.SNC
اشد  ابن  حي   : االجتماعي  املقر 
شااع 11 يناير زنقة ابوا بكر الصديق 

كلميم.
داهم   100.000  : الربسمال 
ضقسمة على 100 حصة ضن فئة 100 

داهم.
 : الهدف 

- اشغال البناء  
الشركاء :

اسماعي2، ضوالي  اضركول   - 
 21.12.1982 بتاا1خ  ضزداد  ضغربي، 

.JA100729 ب.ت.و،اقم
-  ) 25 حصة(   

ضغربي،  احمد،  ضوالي  اضركول   -
ضزدادة بتاا1خ JA83037 ب.ت.و،اقم 

JA83037) 25 حصة(   
-  اسماعي2 جوي ،ضغربي، ضزداد 
ب.ت.و،اقم   22.05.1992 بتاا1خ 

SH158144
ضزداد  ضغربي،  الخلي2،  ازكوي   -
ب.ت.و،اقم   19.09.1986 بتاا1خ 

JA12329
فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير و تنتهي في 31 دجنبر ضن ك2 سنة
: تسير الشركة حاليا ضن  التسيير 

طرف املسير :
اضركول ضوالي اسماعي2  ملدة غير 

ضحددة.
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باملحكمة تم   :  السج2 التجااي 

بتاا1خ  بكلميم  االبتدائية 

03/12/2019  تحت اقم 2695.

239 P

AJI T9RA
SARL

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

والدي   15/02/2021 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي :                

 AJI T9RA SARL   STE  : اال سم -

شركة ذات ضسؤولية   : الصفة   -

ضحدودة.

- الربسمال : 10.000  داهم 

اإلداا1ة  االستشااات   : الهدف   -

الخااج(،  في  الدااسات  )ضعالجة 

خدضات املعلوضات التجاا1ة.

عمااة   1 الطابق   : العنوا    -

املنصوا  يعقوب  شااع  الرشدية 

تلبرجت    اكادير.

لتبدب ضن فاتح   : املالية  السنة   -

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

ضن  الشركة  تسير     : التسيير   -

طرف السيد بنباز الحسي  والسيدة 

بداي ايما  . 

- ثم  اال يداع  القانوني باملحكمة  

 31-03-2021 في  باكادير  التجاا1ة 

تحث اقم  98910.

240 P

شركة ابيضار الومنيوم
 ش.ذ.م.م.ش.و

STE. ABIDDAR ALUMINIUM

S.A.R.L AU

زنقة الشباب   2 حي التواضة اقم 

الطابق االول بيوكرةشتوكة ايت بها .

العام  الجمع  بمقت�سى ضحمر    

  15/02/2021 بتاا1خ  التأسي�سي 

ش.ذ.م.م. الوضنيوم  ابيماا   لشركة 

ش و.

تمت املصادقة على ضا يلي :

التسمية  :

-  تسمية الشركة ابيماا الوضنيوم 

ش.ذ.م.م.ش.و 

ضقر الشركة :

للشركة  االجتماعي  املقر  جع2   -

 2 اقم  التواضة  حي  التالي  بالعنوا  

بيوكرة  االول  الطابق  الشباب  زنقة 

شتوكة ايت بها.

تحديد  تم   : الشركة  ابسمال 

داهم   100.000 ابسمال الشركة في 

ضقسمة إلى )1000( حصة 100 داهم 

للحصة) وضوزعة كاآلتي :

                                       1000 اشيد  ابيماا  السيد   -

حصة DHS 100 000 داهم.

 بهداف الشركة :

الوضنيوم  نجااة  اعمال  جميع   -

.اشغال البناء

)التلو1ح. النهائية  االشغال   -

الترصيص .الصباغة .كهرباء البناء( 

السيد ابيماا اشيد   : التسيير   -

الوضنيوم*  ابيماا   * لشركة  ضسير  

ش.ذ.م.م.ش.و ملدة غير ضحدودة

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

.16/11/2020

االيداع القانوني : لقد تم اإليداع 

باكادير   التجاا1ة  املحكمة  لدى 

بتاا1خ 16/03/2021 تحت اقم 664 

والسج2 التجااي تحت اقم 22735.

241 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE BZOU TRANS S.A.R.Lـ
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بايت  ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

ضلول 22/03/2021 تم وضع النظام 

املسؤولية  دات  لشركة  األسا�سي 

فيما  ضميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي :

 STE BZOU TRANS  : التسمية 

S.A.R.Lـ

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

لحساب  بو  الخاص  لحسابها  سواء 
بي دولة بخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

النق2 الوطني والدولي للبمائع   -

لحساب الغير.

شااع النهمة اقم   : ضقر الشركة 

4125 دواا بن الشيخ التمسية.

املدة : حددت ضدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا ضن تاا1خ تكو1نها النهائي.

ابسمال  يبلغ   : الشركة  ابسمال 

 100.000 ضائة االف داهم  الشركة 

ضائة  ذات  حصة  الف  إلى  ضقسم 

داهم كقيمة لحصة الواحدة،   100

كليا  القيمة  وضدفوعة  ضكتتبة 

وضخصصة للشر1ك االتى : 

 1000  : توفيق  سطاا  السيد  

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر .

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

سطاا توفيق ملدة غير ضحدودة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكا   

عدد  تحت   01/04/2021 بتاا1خ 

بالسج2  واملسجلة   781/2021

التجااي تحت اقم 22885.
للخالصة والبيا 

املسير
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BOULWAFAA TRANS شركة
ش.م.م  ذات الشر1ك الوحيد

بتاا1خ و  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة    2021 ضااس   23

الشر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

الوحيد  سجلها التجااي اقم  22929  

ذات املميزات التالية : 

 BOULWAFAA  »  : التسمية 

الشر1ك  ذات  ش.م.م   «  TRANS

الوحيد.      

اعشاق  حي   : االجتماعي  املقر 

القليعة ايت ضلول.

الربسمال : 100.000 داهم.

الهدف :   -  نق2 البمائع لحساب 

الغير وطنيا و دوليا.

املصحوبة  غير  األضتعة  نق2    -

لحساب الغير.              

- االستيراد والتصدير.                                                                 

الشركاء :

- السيد داني سعيد.

التسيير :  تسير الشركة ضن طرف 

السيد داني سعيد.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بتاا1خ 06/04/2021  تحت                                  بإنزكا   
اقم 811.

243 P

Cabinet

 IDJAMAA CONSEILS

Siège social : N°704, LOT MESUGINA, 

DRARGA, AGADIR

Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

 BIG BLUE SARL AU
تأسيس

العام   الجمع   بمقت�سى ضحمر  

والدي   2021/04/03 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي : 

 BIG BLUE  : التجااي  االسم 

 SARL AU

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.

الربسمال 100.000داهم .

حيث يتوفر :

 1000  : السيد عمر اداسكو على 

حصة.

الهدف : 

- نزل, بيت ضيافة.

ايراك اضادل ايمسوا    : العنوا  

عمالة  ايمسوا   بجماعة   «598»

بكادير اداوتنا .

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

السيد  طرف  ضن  تسير  التسيير: 

عمر اداسكو
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021/03/23 في  بأكادير  التجاا1ة 

تحت الرقم الترتيبي98827.

244 P

DAIDA SUD
sarl  AU

Au Capital de 100 000 Dhs

Siège Social: domiciliation à 

N° 37 AVENUE EL MAHDI BEN 

TOUMART GUELMIM.

ICE : 002739984000004

تـــأسيــس
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   )1

شركة  تأسيس  تم   18/03/2021

بشر1ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية :

املقر   DAIDA SUD  : التسمية 
شااع   37 اقم   : توطي    : االجتماعي 

املهدي بن توضرت كلميم.

داهم   100.000  : الربسمـــــــــــــال 

فئة  ضن  حصة   1000 على  ضقسمة 

100 داهم.

ضقلع//   استغالل   : الهـــــــــــــــــدف 

وبشغال  ضختلفة  بشغال  في  ضقاول 

البناء .                  

املسير القانوني : ضرشيد ديدة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  بكلميم  االبتدائية 

01/04/2021 تحت اقم 131/2021

245P

«COSMO FACTO» شركة
ش.م.م  

ابسمالها 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : شااع تافوكت 
اقم 19 حي الكو1رة اكادير

تأسيس شركة
ضحرا  عرفي  عقد  بموجب   -  1

تأسيس  تم   09/03/2021 بتاا1خ 

ذات  املسؤولية  ضحدودة  شركة 

املميزات التالية :

 COSMO» شركة   : التسمية 

FACTO» ش.م.م.  

الهدف :

التجمي2  ضستحمرات  بيع   -

بالتجزئة.

تافوكت  شااع   : االجتماعي  املقر 

اقم 19 حي الكو1رة اكادير.

- ابس املال االجتماعي : 100.000 

1000 حصة ضن فئة  داهم ضجزب إلى 

100 داهم للحصة الواحدة.

- التسيير: تعيي  السيد ايهاب بناا 

ضسيرا للشركة ملدة غير ضحدودة.

- تقسيم ابس املال : 

- ايهاب بناا : 600 حصة

- عبد املالك بناا : 100 حصة

- ضحمد بضي  بناا : 100 حصة

- خديجة القنطري : 100 حصة

- بساضة بناا : 100 حصة

للسيد  والبنكي  املالي  التوقيع   -

ايهاب بناا. 

- السنة االجتماعية  : تبتدب السنة 

االجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

آخر ديسمبر ضن ك2 سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  المبط  بكتابة  العقد 

تحت  باكادير  التجاا1ة  املحكمة 

اقم  التجااي  والسج2   98960 اقم 

46857 بتاا1خ 2021/04/05م.

حرا باكادير بتاا1خ 06/04/2021
ضن اج2 النسخة والبيا 

246P

 STE CONCEPT SERVICE

DISGN
SARL AU

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى   

والدي   ،2021 يناير   25 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي :                

 CONCEPT SERVICE  : سم  اال 

.DISGN   STE

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.

الربسمال : 100.000 داهم.

الهدف : االشهاا.

اوا1ر    اسركيت  حي   : العنوا  

اكادير.

السنة املالية : لتبدب ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

التسيير :  تسير  الشركة ضن طرف 

السيد ز1كي الحسن . 

القانوني باملحكمة   اال يذاع   تم  

 2021 ضااس   31 التجاا1ة باكادير في 

السج2 التجااي   98912 تحث اقم  

اقم 46803. 

247 P

COMEAG TECH
S.A.R.L

املقر االجتماعي: عمااة   شقة 1 

زنقة خاليد بن الواليد حي الداخلة 

اكادير

انشاء شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   وضع  تم   ،2021 8  ضااس 

األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

.COMEAG TECH : االسم

هدف الشركة :

التلحيم   في  ضتنوعة  اشغال 

والحدادة.

املدة : ضحددة في 99 سنة.

ضبلغ  في  ضحدد  الراسمال 

  1000 الى  ضقسم  داهم   100.000

للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها للسيد ضوالي 

وللسيد  حصة   500 حبيب  اشيد 

سيدي ضحمد باهي 500.

التسيير : تم  تعيي  ك2 ضن السيد 

والسيد سيدي  ضوالي اشيد حبيب 

ملدة  للشركة  كمسيرين  باهي  ضحمد 

صالحية  إعطائهما  ضع  ضحدودة  غير 

اإلضماء اإلدااي و البنكي ضنفردا.

لتكو1ن   5% اقتطاع  يتم  األاباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجاا1ة باكادير تحت اقم 

98951  بتاا1خ 2 ببر21 2021.

248 P

CLEAN CAREER
 SARL

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

والذي   2021 ضااس   16 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي:                

 CLEAN CAREER   STE  : اال سم

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.

الربسمال   : 100.000 داهم.

الهدف : استغالل املقالع.

تاجر ضواد البناء.

شااع جابر بن   46 اقم   : العنوا  

حيا  حي الهدى اكادير.

السنة املالية : لتبدب ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

التسيير :  تسير  الشركة ضن طرف 

الحسن  ضوالي  الشهيبات  السيد 

والسيد بنحدة احمد. 

القانوني باملحكمة   اال يداع   تم  

التجاا1ة باكادير في فاتح ببر21 2021، 

تحث   اقم  98928. 

249 P

 .STE CE REALISATION SARL
تـأسـيـس شــركة

بتأا1خ    عرفي   عقد  بمقت�سى 

القانو   وضع  تم   06/01/2021

التأسي�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

تحم2 الخصائص التالية:

 STE CE  : الـتـسـميـــــة 

 .REALISATION SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

املحدودة .

اشغال  في  ضقاول   : الـمـوضـــــوع 

البناء.   
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شركة  ضقر   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

عمااة   2 الطابق   VALATRA SARL

لركي بلقشاش املحيطة تااودانت.

ضــــــدة الشركــــــة :  99 سنة. 

 1.200.000  : الشركـــة  ابسمـــال 

داهم.

شكراني  السيد   : الـتسـيـيـر 

 : اقم البطاقة الوطنية  عبدالسالم  

.AB102430

فاتح  ضن   : االجتمـاعيـة  السنة  

يناير إلى 31 دجنبر.

لقد تم التسجي2 القانوني لدى   

في  بتااودانت  االبتدائية  املحكمة 

 7559 اقم  تحت  التجااي  السج2 

بتاا1خ فاتح ببر21 2021.

250 P

SOCIETE ELEVEN SOL
 SARL AU

قرا بموجب جمع ضنعقد بتاا1خ 

12 ضااس 2021 تأسيس شركة ذات 

الخصائص التالية :

التسمية : لقد تم تسمية الشركة 

«االفن سول   «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة شر1ك واحيد .

الشركة  ضقر   : االجتماعي   املقر 

الطابق  د   غاندي  شااع   65 اقم 

الثاني الداخلة اكادير.

  100.000 في  حدد   : املال  ابس 

1000 حصة ضن  داهم ضقسوضة إلى 

100 داهم للواحد وضوزعة كالتالي :

   1000 ضصطفى  حفاز  السيد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

بعمال  بهداف  ضن   : املوضوع 

ضختلفة.

حفاز  السيد  يعتبر   : التسيير 

غير  ملدة  لشركة  املسير  ضصطفى 

ضحدودة شر1ك واحد.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تأسيسها 

حسب املحمر التأسي�سي.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  القانوني 

اكادير  بتاا1خ 18 ضااس 2021.
 اقم 98788 السج2 التجااي اقم 

.46657
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 SOCIETE MOROCCAN

HOUSE COFFEE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

القواني   تم وضع   2021 ضااس   18

األساسية لشركة ضحدودة املسؤولية 

بشر1ك وحيد  ذات املميزات التالية :

 MOROCCAN  : التسمية 

.HOUSE COFFEE

الشك2 القانوني :  شركة ضحدودة 

املسؤولية ذات شر1ك الوحيد. 

الهدف : 

تحو21 البطاطس.

نصف  البطاطس  اقائق  توزيع 

طازجة.

تجااة عاضة.

الطابق السفلي   : املقر االجتماعي 

الخواازضي   10 بلوك    0 الشقة اقم 

تليال اكادير.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

 1000 إلى  ضقسم  داهم   100000

املمثلة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

السيد  ضلكية  في  الواحدة  للحصة 

ضصطفى ناجح. 

ضصطفى  السيد  عي    : التسيير 

ناجح ضسيرا  للشركة ملدة غير ضحددة.

تم تعيي  السيد   : توقيع الشركة 

الوحيد  املوقع  ناجح،  ضصطفى 

املستندات  جميع  على  للشركة 

املصرفية واإلداا1ة.

املدة :  99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

 ،2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ  باكادير 

تحت اقم 98938.
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 STE MOROCCAN SECURED

TRANSPORT

SARL AU

تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

تم وضع القواني    ،2021 ضااس   18

األساسية لشركة ضحدودة املسؤولية 

بشر1ك وحيد ذات املميزات التالية :

 MOROCCAN  : التسمية 

                                                                                                    .SECURED TRANSPORT

الشك2 القانوني :  شركة ضحدودة 

املسؤولية ذات شر1ك الوحيد. 

الهدف : ضقاول نق2 البمائع نيابة 

عن الغير، نق2 األضتعة غير املصاحبة 

نيابة عن الغير.

  2 بلوك ب اقم   : املقر االجتماعي 

حي الوفاء بكادير.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

 1000 إلى  ضقسم  داهم   100000

املمثلة  دا هم    100 حصة ضن فئة 

السيد  ضلكية  في  الواحدة  للحصة 

عبد الرحيم العاكف.

التسيير : عي  السيد عبد الرحيم 

غير  ملدة  للشركة  ضسيرا   العاكف 

ضحددة.

السيد  تعيي   تم  الشركة:  توقيع 

عبد الرحيم العاكف، املوقع الوحيد 

املستندات  جميع  على  للشركة 

املصرفية واإلداا1ة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

بأكادير بتاا1خ فاتح ببر21 2021 تحت 

اقم 98937.
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IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél :  06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.

com

MOUTAZ CONSTRUCTION

تأسيس
العام   الجمع   بمقت�سى ضحمر  

والذي   ،2021 ضااس   11 املنعقد في 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي : 

 MOUTAZ  : التجااي  االسم 

.CONSTRUCTION

ضسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ضحدودة.

الربسمال : 100.000 داهم .

حيث يتوفر :

على  املوساوي  هللا  عبد  السيد 

1000 حصة.

الهدف : ضقاول في األشغال والبناء

العنوا  : ضركز بيت عبد هللا قيادة 

بيت عبد هللا اقليم تااودانت.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

تسير ضن طرف السيد   : التسيير 

عبد هللا املوساوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   2 في  بتااودانت  االبتدائية 

2021، تحت الرقم الترتيبي267.

254 P

 STE KHOLOUD DISTR

 LOGISTIQUE

SARL AU 

ICE : 002794457000044

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 

تأسيس شركة  تم   2021 ضااس   26

ضحدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
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 STE KHOLOUD  : التسمية 

.DISTR LOGISTIQUE SARL AU

  1 اقم  ضكتب   : االجتماعي  املقر 

شقة   23 عمااة   2 التماضن  اقاضة 

102 بنسركاو اكادير.

لحساب  البمائع  نق2   : الهدف 

الغير .

 100000  : االجتماعي  الربسمال 

داهم.

التسيير : عبد هللا افردا .

املدة : 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى31 

دجنبر .

بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

  99013 اقم  تحت  بأكادير  التجااي 
اقم السج2    2021 ببر21   6 بتاا1خ 

التجااي 46889.

255 P

STE LEADER LASER
 SARL AU

تأســـيس شـــــركة
بتاا1خ  عرفي  عقد  على  بناء 

القواني   وضع  تم   ،2021 19 يناير 

األساسية لشركة ضحدودة املسؤولية 

 LEADER LASER  : وحيد  بشر1ك 

ذات الخصائص التالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخااج هو.

)النقش  ضقاول في اعمال النجااة 

بواسطة االت الليزا(.

االستيراد والتصدير.
شااع  اقم  8   : االجتماعي  املقر 

النسيم حي تيرت السفلى كلميم.

املدة :  99 سنة.

 100.000 في  حدد   : الربسمال 

حصة   1000 على  ضقسم  داهم 

اجتماعية بقيمة 100 داهم للواحدة 

وهي في نصيب السيد  : 

حصة   1000 الحسن  اضنجوج 

اجتماعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

اضنجوج  السيد  طرف  ضن  ضحدودة 

ضصطفى.

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  ثم  
 ،2021 فبراير   10 بتاا1خ  بكلميم  
في  والتسجي2   2021/58 اقم  تحت 
السج2 التجااي تحت اقم 3369.  

256 P

STE ELN TRANS
  تأسيس

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حرات  ببيوكرى   ،2021 22 ضااس 
قواني  شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

خصائصها كالتالي :
STE ELN TRANS  .االسـم : و.م

البمائع  نق2   : األهداف 
والدولي                           الوطني  املستوى  على 

لحساب الغير.   
ادوز  دواا   : االجتماعي  املقر 

اوسعود، اشتوكة ايت باها.
 100.000  : االجتماعي  الربسمال 
ضن  سهم   1000 إلى  ضقسمة  داهم 
100 داهم، التي يملكها السيد حسن 

اهال.      
التسيير : حسن اهال.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
بتاا1خ   بانزكا    االبتدائية  املحكمة 

 2 فبراير 2021، تحت اقم 92 .
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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 ENJOY & LOVE EVENTS
بمقت�سى القانو  األسا�سي بتاا1خ 
تأسيس شركة  تم   ،2020 ضااس   2
باملواصفات  املسؤولية  ضحدودة 

التالية : 
اند  انجوي  شركة   : التسمية   
 STE ENJOY & LOVE لوف افنت.  

.EVENTS
األحداث  تنظيم   : الهدف 

واملناسبات، التنشيط.

جواد  إقاضة   : االجتماعي  املقر 
 3 الطابق   43 شقة اقم   109 عمااة 

شااع عبد الكر1م الخطابي ضراكش.
ضن تاا1خ  99 سنة ابتداء    : املدة 

التأسيس.
ابسمالها :  100.000 داهم.

ليلى  للسيدة   : واإلضماء  التسيير 
اقبلي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ضااس   23 بتاا1خ  ملراكش  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 122078.  
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HALIM FOOT
تأسيس

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ببيوكرى   ،2020 10 بغسطس 
حرات قواني  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة خصائصها كالتالي :
.HALIM FOOT : االسـم

األهداف : ادااة املجال الر1ا�سي
النواصر  دواا   : االجتماعي  املقر 

انشاد .
اشتوكة ايت باها.

 100.000  : االجتماعي  الربسمال 
ضن  سهم   1000 إلى  ضقسمة  داهم 
التي يملكها السيد عبد  داهم،   100

الحليم باعلي.      
التسيير : عبد الحليم باعلي.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
بتاا1خ  بانزكا   االبتدائية  املحكمة 
10 سبتمبر 2020 تحت اقم80 1.
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 STE. INERT CONNECT
TRANS
SARL AU

ابسمالها : 100.000.00 داهم
ضقرها اإلجتماعي : بلوك   اقم 285 

ضكرا بنسركاو بكادير
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 
شركة  تأسيس  تم   2021 ضااس   6
ضحدودة املسؤولية ذات شر1ك واحد 

ذات املميزات التالية :

 INERT CONNECT  : التسمية 

واحد  شر1ك  ذات  ش.م.م   TRANS

.ICT التي تختصر في

الهدف : 

نق2 البمائع لحساب الغير.
املقر اإلجتماعي : بلوك   اقم 285 

ضكرا بنسركاو بكادير.
 : اإلجتماعي  املال  ابس 

 1000 داهم ضجزب إلى   100.000.00

للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

للسيد  للسيد  كلها  ترجع  الواحدة 

لكح2 بوشعيب.

السيد  الشركة  يسير  -التسيير: 

اإلضماء  وتخو1له  بوشعيب  لكح2 

املنفرد ملدة غير ضحدودة.

تبتدئ   : االجتماعية   -السنة 

يناير  فاتح  ضن  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبر ضن ك2 سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  المبط  بكتابة  العقد 

تحت  باكادير  التجاا1ة  املحكمة 
اقم   التجااي  والسج2   98869 اقم 

46753 بتاا1خ  26 ضااس2021.
ضن اج2 النسخة والبيا 
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DIMA GLASS NEGOCE
SARL AU

ICE.002766898000050

إعال  عن تأسيس شركة ضحدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 

شركة  تأسيس  تم  ضااس2021   17

ضحدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 DIMA GLASS  : -التسمية 

. NEGOCE  Sarl AU

بدضيم  طر1ق   : االجتماعي  -املقر 

شااع املقاوضة اقم 59 ايت ضلول .

-الهدف:

والحديد  االملنيوم  نجااة 

واالنوكس. 

 100000  : -الربسمال االجتماعي 

داهم.
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-التسيير : ضحمد بيدا.

-املدة: 99 سنة.

-السنة املالية :  فاتح يناير حتى31 

ديسمبر .

بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

   776 اقم  تحت  بانزكا   التجااي 

بتاا1خ فاتح ببر202121 اقم السج2 
التجااي22877 .
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FIDUCIAIRE TEMSIA 

TEL : 0673219430

 STE IVANKA  TRANS
 S.A.R.L 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضؤاخ  عرفي  عقد  ١بموجب 

باشتوكة ايت بها 23 ضااس2021 تم 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

ضميزاتها فيما يلي :

 STE IVANKA  TRANS :  التسمية

. S.A.R

الشركة  غرض  يكمن  الغرض: 

لحساب  بو  الخاص  لحسابها  سواء 
بي دولة بخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

-نق2 املستخدضو  لحساب الغير.

واد  الخربة  بدواا   : الشركة  ضقر 

الصفاء اشتوكة ايت بها.

 99 املدة :حددت ضدة الشركة في 

سنة ابتداء ضن تاا1خ تكو1نها النهائي.

ابسمال  يبلغ  الشركة:  ابسمال 

الشركة ضائة الف داهم 100000.00 

ذات  حصة  الف  إلى  ضقسم 

للحصة  كقيمة  داهم   100 ضائة 

القيمة  وضدفوعة  الواحدة،ضكتتبة 

كليا وضخصصة للشر1ك اآلتي اسمه:          

السيد  اجاني حميد1000 حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

اجاني حميد ملدة غير ضحدودة .    

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بإنزكا   

عدد  تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ  

. 803/2021
للخالصة والبيا 

املسير
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 DTS SERVICE شركة
SNC 

إعـــــــال  عن إنشـــاء شركـــــة
 2 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  ضااس2021 

تماضنية التالية:

.DTS SERVICE  SNC: التسمية

االدااي  الحي   : املقر االجتماعي 

الوطية،  طانطا .

:100.000,00داهم  الربسمال 

حصة ضن فئة    1000 ضقسمة على 

100,00 دااهم.

: الهدف 

-اللوازم املكتبية.

الكمبيوتر  بجهزة  وبيع  -شراء 

اإلعالضيات.

الكمبيوتر  وصيانة  -تركيب 

اإلعالضيات.

-إنشاء املواقع اإللكترونية.

-تركيب الشبكة.

الشركاء :

ضغربي،  املتوك2،  الواحد  -عبد 

 ،1985 بكتوبر   27 بتاا1خ  ضزداد 

.JF37092 ب.ت.و

ضزداد  ضغربي،  باد�سي،  -سعيد 

ب.ت.و   ،1993 ضاي   25 بتاا1خ 

.JF48832

:تبتدئ ضن فاتح  السنة املالية  

ك2  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

تسير الشركة حاليا ضن  التسيير: 

طرف:

غير  ملدة  املتوك2  الواحد  عبد 

ضحددة.

باملحكمة  تم   : السج2 التجااي 

بتاا1خ  2  بطانطا   االبتدائية 

ضااس2021 تحت اقم 5755.
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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

DOMAIN MAAIT LKHIR

SARL

العام   الجمع   بمقت�سى ضحمر  

والذي   2021 ضاي   21 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

ضسؤولية ضحدودة ضميزاتها كالتالي : 

 DOMAIN التجااي:  االسم 

. MAAIT LKHIR SARL

ضسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

ضحدودة.

الربسمال : 100.000.00داهم .

حيث يتوفر :

اضعيط  العالي  عبد  السيد  

على1000 حصة.

الهدف:

- اإلنتاج الفالحي.

-االستيراد والتصدير.

البيماء  الكدية  دواا   : العنوا  

البيماء  –الكدية  التايمة  بوالد 

تااودانت.

فاتح  ضن  تبتدئ  املالية:  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

السيد  طرف  ضن  تسير  التسيير: 

عبد العالي اضعيط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  في    بتااودانت  االبتدائية 

2021 تحت الرقم الترتيبي266.
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 STE  MIDO SERVICES
SARL AU

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

والذي  اكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

وحيد  بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية 

ضميزاتها كالتالي:                

 STE MIDO  : سم        -اال 

.SERVICES SARL AU

-الصفة       :شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بشر1ك وحيد.

داهم    100.000,00 -الربسمال: 

ضوزع على الشك2 التالي:

  100000.00 ابيع   بليش  السيد 

داهم 1000 حصة.

-الهدف      :  

-  تحو21 االضوال. 

- استخالص الفواتير. 

-   العنوا : اقاضة االسكا  الشقة 

 12 عااة C3  حي الهدى اكادير .

فاتح  ضن  لتبدب  املالية:  -السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

الشركة ضن  تسير     : -التسيير    

طرف السيد بليش ابيع. 

القانوني باملحكمة   اال يداع   -تم  

29 ضااس2021  في  التجاا1ة باكادير  
تحث   اقم  98888   . 
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 STE MBABAT IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

تأسيــس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ    I  -  

2021 ، تم تأسيس شركة  09 ضااس 

ذات املسؤولية املحدودة خصائصها 

كالتالــي :

. MBABAT IMMO      :التسمية -

- الهدف االجتماعي:

 ضنعش عقااي.

ودادية  حي   : االجتماعي  املقر   -

التعليم اقم 181 بوجدوا.

-  املدة 99   سنة. 
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ابسمال  حدد   : الربسمال   -

داهم    1.700.000 في   الشركة 

ضقسمة إلى 17.000 حصة اجتماعية 

ضن فئة 100  داهم للحصة الواحدة، 

ضنتسبة للشركاء كالتالي :

السيد عمر بوداني8.500  حصة 

اجتماعية.

السيد فملي بنما 8.500 حصة 

اجتماعية .

- التسيير: يعهد بتسيير الشركة إلى 

السيدة الغالية البوداني ملدة ضحددة 

في تالث سنوات،  بضا التوقيع فينسب 

إليها وحدها.

القانوني  اإليداع  تم  وقد     II-   

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

 5 بتاا1خ  بالعيو   اإلبتدائية 

ببر202121 تحت اقم  1048/2021.

               للخالصة والبيا 
عن املسير
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 STE MARSOUSS

TECHNOLOGIES
شركة ضحدودة املسؤولية ذات 

شر1ك وحيد

 22 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة طبقا  تأسست  يناير2021، 

للقواني  املعمول بها.

 STE: التجااي  االسم 

 . MARSOUSS TECHNOLOGIES

الهدف : 

وعلوم  املعلوضيات  برضجة 

الكمبيوتر.

شركة ضحدودة  الشك2 القانوني: 

املسؤولية ذات شر1ك وحيد.

املدة: 99 سنة.

الربسمال : 10000.00 داهم.

عمااة   ،  6 االجتماعي:اقم  املقر 

كونكواد زنقة املعرض اكادير

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

الشر1ك الوحيد: ضحمد زبولي .

تم اإليداع القانوني لك2 الوثائق 

بكتابة  الشركة  بتأسيس  املتعلقة 

التجاا1ة بأكادير  المبط باملحكمة  

اقم  تحت  ضااس2021   31 بتاا1خ 

.98906

السج2 التجااي اقم 46795 .
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  STE MANIFAR TRANS
S.A.R.L

ابس ضالها : 100.000.00 داهم

املقر االجتماعي : دواا الركايك الكدية 

البيماء اوالد تايمة تااوادنت

 إعال  عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

ضؤاخ  عرفي  عقد  -1بمقت�سى 

تم إحداث  ضااس2021،   13 بتاا1خ  

ذات  للشركة  األسا�سي  القانو  

خصائصها  املحدودة،  املسؤولية 

كالتالي :

 MANIFAR TRANS    :التسمية-

. SARL

: : دواا الركايك  -املقر اإلجتماعي   

الكدية البيماء اوالد تايمة تااوادنت.

-الهدف اإلجتماعي : 

نق2 األشخاص لحساب الغير .

نق2 البمائع لحساب الغير.

كراء االليات .
  : في  حدد  الشركة  ضال  ابس    

100.000,00 داهم ضجزء على 1000 

100  داهم  للحصة  حصة ضن فئة  

لواحدة كلها ضكتتبة  كالتالي :

السيد    احمد املشيش       :    500  

حصة ، بي  50.000.00  داهم.

السيد    جواد املشيش       :     500  

حصة ، بي  50.000.00 داهم.

املجموع       :   1000   حصة ، بي 

100.000.00 داهم.

احمد  السيد    عي    : -التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير  املشيش   

ضحدودة.

: ضن فاتح يناير إلى  -السنة املالية 

31 ديسمبر.

-املدة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  2-لقد 
بتااودانت  االبتدائية   املحكمة 
 270 ببر202121تحت اقم   5 بتاا1خ  

- السج2 التجااي: 7571.
268 P

 MAISON AARAB HAUTE
COUTURE
تأسيس شركة

في  املؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة تأسيس  تم   2021 يناير   22
 MAISON AARAB HAUTE

.COUTURE  sarl au
-هدفها :

-اإلستيراد والتصدير وبيع وشراء 
املالبس بالجملة والتقسيط.                                    
حي   195 اقم  كراج  العنوا :   -

الرض2 تراست إنزكا  .
داهم   100.000.00  : -ابسمالها 
ك2  قيمة  حصة  إلى1000  ضوزعة 

حصة 100داهم .
 تم تعيي  السيد اعراب ضصطفى 
غير  ملدة  للشركة  واملوقع  كمسير 

ضحدودة. 
- املدة :ضدة عمر الشركة 99 سنة 

ضن تاا1خ تأسيسها النهائي.
-السج2 التجااي اإليماحي اقم   

. 22925
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
ببر21   6 بتاا1خ  ألنزكا   اإلبتدائية 

2021 تحت اقم 809.    
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شركة إل�سي أوفيس كونسيلتيغ 
ش.م.م ذات الشر1ك الوحيد
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي: اقم 2 الطابق 
األول عمااة اقم   شااع خالد بن 

الوليد حي الداخلة بكادير
إعال  عن تأسيس شركة

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   /  I
فاتح ضااس2021، تم تأسيس شركة 

ضميزاتها كما يلي :

شركة   : القانوني  الشك2   )1  

الشر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

الوحيد.

2( التسمية :  شركة إل�سي بوفيس 

الشر1ك  ذات  ش.م.م  كونسيلتيغ 

الوحيد.

3( الغرض )ضقتطف( :

-التجااة اإللكترونية .

-استشااة التسيير.

والتسو1ق لجميع  -البيع والشراء 

املنتوجات واآلالت والتجهيزات. 

-إحراز، تسليم، استغالل، اقتناء 

جميع العالضات والرخص والوسائ2 

التي تدخ2 في إطاا الغرض االجتماعي: 

-االستيراد والتصدير.

املرتبطة  العمليات  جميع  وبخيرا 

ضباشرة   غير  بو  ضباشرة  بصفة 

بالغرض بعاله.

 ( املقر االجتماعي : اقم 2 الطابق 

بن  خالد  شااع  اقم    عمااة  األول 

الوليد حي الداخلة بكادير.

5( املــدة : 99 سنة.

6( الربسمال : تم تحديد الربسمال 

 1000 بي  داهم   100.000 ضبلغ  في 

حصة ضن فئة 100 داهم للواحدة. 

7( التسيير : 

تم  بولخرس،  سعيد  السيد   -

تعيينه كمسير ملدة غير ضحدودة.

- يتم إلزام الشركة بتوقيع السيد 

سعيد بولخرس.

II / تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بأكادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت  ببر202121   2 بتاا1خ 

.98959

بالسج2  الشركة  تقييد  تم  وقد 

التجااي لدى نفس املحكمة بتاا1خ 2 

ببر202121 تحت اقم 46855.
ضن بج2 النشر والبيا 

270 P 
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شركة عبدو لوجستيك                 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد    
ابسمالها : 100.000.00 داهم 

املقر االجتماعي : اقم 767 الحي 
الصناعي ايت ضلول     

 بمقت�سى عقد عرفي ضوقع بتاا1خ 

بانزكا   املسج2  ضااس2021   19

بتاا1خ 22 ضااس2021 وتأسست على 

اثره شركة على الشك2 التالي : 

1(االسم : شركة عبدو لوجستيك.                 

نق2   : االجتماعي  2(الغرض 

البمائع لفائدة الغير.     
3(املقر االجتماعي : اقم 767 الحي 

الصناعي ايت ضلول.  

 (املدة االجتماعية :  99 سنة .

 : االجتماعي  5(الراسمال 

الى  ضقسمة  داهم   100.000.00

1000 حصة اجتماعية ضن فئة 100 

داهم للواحدة. 

فاتح  ضن   : االجتماعية  6(السنة 

يناير الى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة 

ضن  ضسيرة  الشركة   : 7(التسيير 

طرف السيد ضطاهري عبد االله.

باملحكمة   : القانوني  8(االيداع 

 773 اقم  تحت  بانزكا   االبتدائية 

بتاا1خ 31 ضااس2021.

271 P

شركة افريتيك اريكاسيون  
ش.م.م 

بربسمال اجتماعي قداه: 

100.000.00 داهم

عند اقم 1 ضشروع اضز21 الفيالت 

االقتصادية الوفاق بن سركاو  

 بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
فبراير2021 تمت صياغة القانو    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  ذات الخصائص التالية : 

الغرض االجتماعي: 

 - تركيب وبيع املعدات الفالحية . 

افر1تيك  شركة   : التسمية 

اا1كاسيو     ش.م.م.  

 1 اقم  عند  االجتماعي:  املقر 

الفيالت االقتصادية  اضز21  ضشروع 

الوفاق بن سركاو.                                                                            

املدة : حددت في 99 سنة. 

الربسمال والحصص االجتماعية:  

حدد الربسمال في00 100.000 داهم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 

ضوزعة   ، داهم للواحدة   100 بقيمة 

كاآلتي :                                                                    

الباز عبد الحميد330 حصة .

 حفيا  سمير330 حصة.

بوشعيب بوعمرو340 حصة.

ضن  ضسيرة  الشركة  التسيير:   

طرف السيد بوشعيب بوعمرو وذلك 

ملدة غير ضحدودة .

ضشترك  فهو  البنكي  التوقيع  بضا 

بي  ك2 ضن السيدين حفيا  سميرو 

بوشعيب بوعمرو .

 37 توزع حسب الفص2  األاباح: 

ضن القانو  األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

عدد  تحت  بانزكا    االبتدائية 

فاتح  بتاا1خ    98932/2021 اقم 

ببر202121.
ضقتطف قصد اإلشهاا 

272 P

 STE PRINT PREM

SARL AU

 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

 ذات شر1ك وحيد

ابسمالها 000 100 داهم .

املقر االجتماعي اضام اعدادية 

الدافوفي اوالد تايمة تااودانت

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 

تم انجاز القانو      2020 فبراير   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة ذات املواصفات التالية :

  STE  PRINT PREM      : التسمية

.SARL AU

األدوات  بيع   : الشركة  غرض 

املداسية و املكتبية ووسيط تجااي.

التي  العمليات  انجاز ك2  وعموضا 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكواة والتي ضن شانها 

ب  تساهم في تنمية الشركة .

 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

في  تقييدها  يوم  ضن  ابتداءا  سنة 

السج2 التجااي. 

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 

داهم     100.000 ضبلغ  في  الشركة 

ضقسم إلى  1000 حصة ضن فئة 100 

داهم لفائدة ك2 ضن : 

 1000  .... السول   السيد حسن 

حصة. 

السول    حسن  السيد  تعيي   تم 

كاض2  تحمله  ضع  للشركة   كمسير  

الصالحيات حسب القانو  األسا�سي 

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

   ،2021 فبراير   2 بتاا1خ  تااودانت  

تحت اقم 90.

273 P

 STE CLEAN NETTOYAGE

  PRO
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

شر1ك وحيد

 ابسمالها :  000 100 داهم 

املقر االجتماعي :  اقم 1161 حي 

تيليال تكيو1ن  اكادير

بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 

تم انجاز القانو    ،2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة ذات املواصفات التالية :

 STE CLEAN         : التسمية 

.NETTOYAGE PRO  SARL AU

وبعمال  النظافة   : الشركة  غرض 

البستنة. 

التي  العمليات  انجاز ك2  وعموضا 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكواة والتي ضن شانها 

ب  تساهم في تنمية الشركة .

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

ضن يوم تقييدها في  سنة ابتداء   99

السج2 التجااي.
ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 

داهم     100.000 ضبلغ  في  الشركة 

ضقسم إلى  1000 حصة ضن فئة 100 

داهم لفائدة ك2 ضن : 

السيدة سهام اشهبو   .... 1000 

حصة .
تم تعيي  السيدة سهام اشهبو    

ضع تحملها كاض2  للشركة   كمسيرة  

الصالحيات حسب القانو  األسا�سي 

للشركة .

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
التجااي  املحكمة  لدى  المبط 

   ،2021 ضااس   25 بتاا1خ  باكادير  

تحت اقم 98864.

274 P

STE PROFESSIONAL WATER
SARL AU   

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

شر1ك وحيد

 ابسمالها :  000 100 داهم 

املقر االجتماعي : اقم 37 عمااة ا3 

تيكمى افولكي  الدشيرة الجهادية 

انزكا 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 
تم انجاز القانو      2021 يناير   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة ذات املواصفات التالية :

 STE  PROFISSIONAL      : التسمية

.WATER  SARL AU

غرض الشركة : ضقاول وبيع االت 

الفالحية.

التي  العمليات  انجاز ك2  وعموضا 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكواة والتي ضن شانها 

ب  تساهم في تنمية الشركة .
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 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

في  تقييدها  يوم  ضن  ابتداءا  سنة 

السج2 التجااي. 

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 

داهم      100000 ضبلغ  في  الشركة 

ضقسم إلى  1000 حصة ضن فئة 100 

داهم لفائدة ك2 ضن : 

 1000  .... جاضع   اسلكي  السيد 

حصة .

جاضع    اسكي  السيد  تعيي   تم 

كاض2  تحمله  ضع  للشركة   كمسير  

الصالحيات حسب القانو  األسا�سي 

للشركة .

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

   ،2021 ضااس   19 بتاا1خ  بانزكا  

تحت اقم 694.

275 P

SOUSS FIDUCIAL CONSULTANT

TEL : 0528249856 / FAX : 0528249412

E-MAIL : soussfiducial@gmail.com

STE LINE SUR LOGISTIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

RC : 46861 / AGADIR

تأسيس شركة 
عقد عرفي تم باكادير بتاا1خ فاتح 

ذات  شركة  تأسيس   ،2021 ضااس 

ضسؤولية ضحدودة ضن شر1ك وحيد  

ضواصفتها كالتالي:

 LINE SUR    : التسمية 

.LOGISTIQUE

نق2  ضقاول  االجتماعي:  الهدف 

البمائع وطنيا ودوليا لحساب الغير.

 االستيراد والتصديرو وسيط.

 03 اقم  كراج   : االجتماعي  املقر 

قساا1ة الوادة بلوك 03 حي اسايس 

تيكو1ن اكادير.

املدة : 99 سنة. 

 100.000   : الربسمال االجتماعي 

حصة   1000 الى  ضقسمة  داهم 

داهم للسهم   100 اجتماعية بقيمة 

ضقسمة كالتالي :

السيد    : سليما  ضوسليم  1000 

حصة

التسيير : السيد  سليما  ضوسليم  

كمسير للشركة.

السنة االجتماعية :   تبتدئ ضن 1 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

ضقسمة حسب الفص2   : االاباح 

17 ضن قانو  الشركة. 

ايداعه  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة التجاا1ة باكادير تحت اقم 

98964 يوم 5 ببر21 2021.
للخالصة والبيا  

276 P

  STE  LIL GLOBAL PRIVE

S.A.R.L

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

23 ضااس 2021، تم تأسيس الشركة 

ذات املميزات التالية:

 STE LIL  :   التسمية االجتماعية «

 .GLOBAL PRIVE  sarl

الهدف االجتماعي   : تعليم اللغات 

والتكو1ن املستمر.

الطابق   32 اقم   : املقر االجتماعي 

املحمدى   حي   111 عمااة  السابع 

بكادير.

 100.000  : االجتماعي  الربسمال 

داهم ضجزبة إلى 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للحصة الواحدة.

بوكر   السيد  تعي   تم  التسيير: 

ملدة                                  للشركة  كمسير  الحسن  

غير ضحدودة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

تم اإليداع القانوني لدى ضصلحة 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

تحت    ،2021 ابر21   6 بكادير بــتاا1خ 

اقم 99016.

277 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 067321943

STE IMMA RAI

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشر1ك الوحيد

ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

تم    ،2021 فبراير   2 بانزكا  بتاا1خ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدودة للشر1ك الوحيد 

والتي تكمن ضميزاتها فيما يلي  :

 STE  IMMA RAI «  : التسمية 

.« S.A.R.L AU

الشركة  غرض  يكمن  الغرض: 

لحساب  بو  الخاص  لحسابها  سواء 

بي دولة بخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

 ضنعش عقااي. 

الطابق  اقم  1   : الشركة  ضقر 

السفلي تجزئة ايت ضاتن ايت ضلول.

 99 املدة:حددت ضدة الشركة في 

سنة ابتداء ضن تاا1خ تكو1نها النهائي

ابسمال  الشركة:يبلغ  ابسمال 

 100.000 بلف داهم  الشركة ضائة  

 100 حصة ذات    1000 إلى  ضقسم 

الواحدة،  للحصة  كقيمة  داهم 

كليا  القيمة  وضدفوعة  ضكتتبة 

وضخصصة للشر1ك اآلتي :

 1000  ....... الراعي ابيع  السيد     

حصة.

السنة املالية  : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دجنبر. 

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

الراعي ابيع ملدة غير ضحدودة.     

القانوني لدى كتابة  تم اإليداع   

المبط باملحكمة االبتدائية بانزكا  

بتاا1خ 7 ابر21 2021، تحت اقم 821.

اقم   تحت  التجااي  السج2 

. 229 1

278 P

شركة اموند توريزم
دجنبر   10 طبقا للعقد املؤاخ في 
تم وضع القانو  اال سا�سي    2020
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  لشركة 
وشر1ك وحيد وضميزاتها كالتالي :                                  
اال سم:   شركة اضوند توا1زم       

ضطعم  دااالميافة،  الهدف:    
وضمول الحفالت.  

دواا احالة اقا  املقر اال جتماعي: 
ايت وابلي، طا طا.

املدة :  99 سنة.
داهم   100.000 الربسمال:  
بقيمة  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100داهم للحصة.
االاباح :  5 في ضائة للد خيرة والباقي 

حسب قرااات الشركاء.
التسيير:  السيد ابراهيم اوخيي.                                              
تبتدئ ضن    : السنة اال جتماعية 
فاتح يناير الى 31 دجنبر ضن ك2 سنة             
تم التسجي2     : السج2 التجااي 
اال بتدائية بطا طا تحت  باملحكمة  
اقم 627 ، بتاا1خ 05 ابر21 2021.                                                                     
279 P

شركة فيجي سود
ش.م.م بشر1ك وحيد 

بربسمال : 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : بلوك  0 اقم 
278 حي العرب ازاو ايت ضلول 

انزكا  
األسا�سي  القانو   صياغة  تمت   
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات الخصائص التالية : 
الحراسة  االجتماعي:  الغرض 

واألضن الخاصي  ، نق2 األضوال. 
سود   فيجي  شركة   : التسمية 
ش.م.م بشر1ك وحيد.                                                               
اقم  بلوك  0  االجتماعي:  املقر 
278 حي العرب ازاو ايت ضلول انزكا  

.
املدة : حددت في 99 سنة .

الربسمال والحصص االجتماعية: 
داهم   100.000 في  الربسمال  حدد 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 
ضوزعة   ، داهم للواحدة   100 بقيمة 

كاألتي : 
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  آسية انو1ب    1000 حصة .

التسيير: الشركة ضسيرة ضن طرف 

السيدة  الشر1كة الوحيدة للشركة  

اسية انو1ب حيث يعود اليها ك2 ضن 

التوقيعي  البنكي و االجتماعي وذلك 

ملدة غير ضحدودة .

 16 توزع حسب الفص2  األاباح: 

ضن القانو  األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

اقم  عدد  تحت  بانزكا    االبتدائية 

745/2021  بتاا1خ 26 ضااس 2021..
ضقتطف قصد اإلشهاا 

280 P

شركة إلترا أوفيس إكيبمون 

ش.م.م ذات الشر1ك الوحيد

ابسمالها :  100.000 داهم

ضقرها االجتماعي: اقم 273 الطابق 

األول تجزئة العبوا تزنيت

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ فاتح 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 فبراير 

ضميزاتها كما يلي :

 الشك2 القانوني : شركة ضحدودة 

املسؤولية ذات الشر1ك الوحيد.

بوفيس  إلترا  شركة    : التسمية 

الشر1ك  ذات  ش.م.م  إكيبمو  

الوحيد.

بشغال   : )ضقتطف(  الغرض 

ضختلفة، بعمال البناء ؛

العمليات التجاا1ة بك2 بشكالها ؛

املقر االجتماعي : اقم 273 الطابق 

األول تجزئة العبوا تزنيت.

املــدة : 99 سنة.

الربسمال  تم تحديد   : الربسمال 

 1000 بي  داهم   100.000 ضبلغ  في 

حصة ضن فئة 100 داهم للواحدة. 

التسيير :  السيد سعيد بولخرس، 

تم تعيينه كمسير ملدة غير ضحدودة.

يتم إلزام الشركة بتوقيع السيد 

سعيد بولخرس.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بتزنيت 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   30 بتاا1خ 

120. و قد تم تقييد الشركة بالسج2 

بتاا1خ  املحكمة  نفس  لدى  التجااي 

30 ضااس 2021، تحت اقم 4757.
ضن بج2 النشر و البيا 

281 P

شركة ليو ميديكال 

 ش.م.م

ابسمالها : 100.000 داهم

عمااة 09 اقم    تجزئة األسرة 

الدشيرة الجهادية انزكا  

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى    

بتاا1خ 10 ضااس 2021، تمت صياغة 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية املحدودة  ذات الخصائص 

التالية : 

استيراد وبيع  الغرض االجتماعي: 

التجهيزات الطبية و الشبه الطبية. 

التكو1ن املستمر.

ليو ضيديكال   شركة     : التسمية 

ش.م.م.

اقم   09 عمااة  االجتماعي:  املقر   

تجزئة األسرة الدشيرة الجهادية     

انزكا .                                                  

 املدة : حددت في 99 سنة .

الربسمال والحصص االجتماعية: 

داهم   100.000 في  الربسمال  حدد 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 

ضوزعة   ، داهم للواحدة   100 بقيمة 

كاألتي : 

عثما  التميري ...... 500 حصة .

لبنى التميري ...... 500 حصة.

ضن  ضسيرة  الشركة  التسيير: 

حيث  التميري  عثما   السيد  طرف 

يعود إليه ك2 ضن التوقيعي  البنكي 

واالجتماعي وذلك ملدة غير ضحدودة .

 37 توزع حسب الفص2  األاباح: 

ضن القانو  األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

اقم  عدد  تحت  بانزكا    االبتدائية 

784/2021  بتاا1خ فاتح ببر21 2021.
ضقتطف قصد اإلشهاا 
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شركة لتكرير األلومينيوم املعاد 

تدويره

 «سافالور»
شـركـة ضـحـدودة املـسـؤوليـة

 ذات الـشـر1ـك الـوحيــد

تــأسـيـس شـركـة
 12 بتـاا1ـخ  عـرفي  عقـد  بمـقـتمـى 

ضااس 2021، وضع القـانـو  األسـا�سي 

ذات  املسـؤوليـة  املحـدودة  للـشـركـة 

املـواصفـات التـاليــة :

لتكر1ر  شركة    : التــــســمــيـــــة  

األلوضينيوم املعاد تدو1ره سافالوا.

املــوضـــــوع االجــتــمــاعــي : 

جميع  وتكر1ر  تدو1ر  وإعادة  فرز 

وغير  الحديدية  املعاد   بنواع 

الحديدية.

انتاج سبائك ضختلفة.

ضسبك وتحو21  صناعة املعاد ، 

جميع بنواع املعاد .

بي  وتسو1ق  تصنيع  تصميم، 

ضنتوج يتم تصنيعه ضن ضعاد  عادية.

جميع  وتسو1ق  تلفيف  تحو21، 

النفايات  ضن  املصنوعة  املعاد  

املعدنية.

ضنتوج  بي  وبيع  شراء  تجااة، 

ضعدني في ضنشآت الشركة بو حتى في 

املؤسسات األخرى.

التصدير،  االستيراد،  عمليات 

اللوجستيكية  والخدضات  النق2 

االجتماعي  باملوضوع  املتعلقة 

للشركة.

بيع،   ، شراء  تأجير،  إنشاء، 

بو  ضباشر  بشك2   ، وتشغي2  تركيب 

لجميع املباني واألاا�سي  غير ضباشر، 

واملنشآت الصناعية والتجاا1ة بو بي 

شركات اخرى.

االختراع،  براءات  واقتناء  بخذ 
التجاا1ة  والعالضات  التراخيص 

واألنظمة.
تأسيس جميع الشركات.

واالسهم  الحصص  في  االستثماا 
املؤسسات  بو  الشركات  جميع  في 
عن طر1ق االندضاج بو املساهمة بو 
األسهم بو حقوق  االكتتاب بو شراء 

الشركات بو بأي طر1قة بخرى.
العمـليـات  ك2  عـاضـة  بصفـة  و 
املتعـلـقة ضبـاشـرة بو غيـر ضبـاشـرة كـليـا 
بو جـزئـيـا بإحدى الـعـمليـات املذكواة 

بعــاله.
عند اوضلي2      : املــقــراالجـتـمــاعـــــي 
برسينغ ش.م.م. 38، شااع ضهدي بن 

توضرت تالبواجت اكادير.
الــمــــــدة : 99 ســنـــة ابـتـــداء ضـن يـوم 

تـأسـيـسـهــا النـهـائـي.
حــدد     : االجـتـمـاعـي   الـربسـمـال 
للـشــركـة  االجـتـمـاعـي  الـربســمـال 
إلى   ضقـسـم  داهم    .000.000 فـي  
فئة    ضن  اجتـمـاعـيــة  حصـة    0.000
داهم للـواحـدة ضـخصصـة كلـهـا   100
للسيـد ببو الفتح عبد هللا ، الـشـر1ـك 

الـوحــيــد.  
الـتــســيـيـــر : يـديــر الـشـركــة و يـسيــر 
شـؤونـهـا :   السـيـد ببو الفتح عبد هللا.

تـبـتــدئ ضـن   : الـسـنــة االجـتــمــاعيـة 
1يـنــايــر و تنتـهـي فـي  31دجـنـبــر ضـن كـ2 

ســنـــة.
بمـكتـب  الـقـانــونــي  اإليداع  تــم 
بأكادير  بـاملـحكـمــة التجاا1ة  المـبط 
اقــم  تحـت  ضااس2021    31 بـتـاا1ـخ 

. 98913
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 Sté TIRAGE COM
   SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
ابسمالها 200000 داهم

املقر االجتماعي: شااع عبد هللا بن 
حساين اقم 99 حي السالم بكادير.

تفو1ت حصص 
العام  الجمع   ضحمر  بموجب 
فبراير   08 يوم  املنعقد  االستثنائي  
شركة  املسماة  للشركة    2021
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TIRAGE COM شركة ذات ضسؤولية 

داهم   200000 ابسمالها  ضحدودة 

بن  هللا  عبد  بشااع  ضقرها  الكائن 

بكادير  السالم  حي   99 اقم  حساين 

قرا ضايلي :

اجتماعية  حصة   1000 تفو1ت 

ضن فئة 100 داهم للواحدة ضن طرف 

السيد  لفائدة  حمزة  لحرش  السيد 

اوشيخ احمد. 

للشركة  القانوني  الشك2  تغيير   

ضن شركة ذات ضسؤولية ضحدودة إلى 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة شر1ك 

واحد.     

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

 9 بتاا1خ   ،98650 بأكادير تحت اقم 

ضااس 2021.
ضن اج2 النسخة و البيا  عن املسير:

السيد اوشيخ احمد  
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   TRANS LAKHZANTE

 SARL 

تعدي2
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 

 1  يناير 2021 قرا ضايلي:

160 حصة ضن طرف السيد  بيع 

الحسي   السيد   الى  حسن   باسو 

كربيض.

170 حصة ضن طرف السيد  بيع 

الحسي   سعيد بو1مزكا  الى السيد  

كربيض.

تغيير ضسير الشركة وتعيي  السيد 

الحسي   والسيد  بو1مزكا   سعيد 

كربيض ضسيري للشركة.

تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  المبط 

  01 بتاا1خ   232 اقم  تحت  بإنزكا  

فبراير2021.
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ضكتب بر1ما كونطا
بلوك د2 اقم 3 حي الداخلة اكادير

 STE  NOUJOUM EL HAMRA
ش م م

ابسمالها : 100.000 داهم
ضقر االجتماعي : الحي الصناعي 
تاسيال اقم 252 تاسيال انزكا  
تفو1ت الحصص االجتماعية

تحو21  املقر االجتماعي
استقالة ضسير و تعيي  ضسير جديد

توقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 
  ،2021 فبراير   10 خاص ضؤاخ يوم 
 NOUJOUM EL » قرا شركاء  شركة

HAMRA « ش م م ضا يلي : 
 1000 تفو1ت  على  املصادقة 
فكري  السيد  ضن  اجتماعية  حصة 
السيدة  و  الحسي   فكري  و  ضحمد 
السيد  لصالح  فاضمة  فائق 

الحفظاوي الحسن.
تحو21 املقر االجتماعي إلى العنوا  
التالي : اقم 323 ضكرا تجزئة برضاط 

1 بيت ضلول.  
فكري  السيد  استقالة  قبول 
للشركة  كمسير  ضنصبه  ضن  ضحمد 
الحسن  الحفظاوي  السيد  وتعيي  
غير  ملدة  و  للشركة  جديد  كمسير 

ضحدودة.  
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
المبط  باملحكمة  االبتدائية بانزكا  
اقم  تحت   ،2021 ضااس   3 يوم 

.537/2021
 بمثابة ضقتطف وبيا .

 ضكتب بر1ما كونطا
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 LES FEES MAGIQUES شركة
 PRIVE

ش.م.ضذات شر1ك واحد
ابسمالها 100.000.00 داهم

املقر االجتماعي: اقم 134، تجزئة 
الفمية بكادير

تغيير التسمية -تفو1ت حصص 
اجتماعية -تعيي  ضسير جديد

الجمع  ضحمر  بموجب 
يوم  املنعقد  االستثنائي  العام 
بأكادير  واملسج2   16/03/2021

شركاء  قرا   29/03/2021 يوم 

 LES FEES MAGIQUES»شركة

PRIVE» ش.م.م ضا يلي :

شركة  ضن  التسمية  تغيير 

 LES FEES MAGIQUES»

واحد  شر1ك  PRIVE»ش.م.ضذات 

 LES COLIBRIS» بالتسمية الجديدة

PRIVE» ش.م.ضذات شر1ك واحد.

اجتماعية  حصة   1000 تفو1ت 

زهرة  كر1م  السيدة  ضلك  في  التي 

لصالح السيدة بنونة فاطمة الحاضلة 

.Y140548 لبطاقة التعر1ف اقم

ضن  زهرة  كر1م  السيدة  استقالة 

السيدة  وتعيي   كمسيرة  ضنصبها 

بنونة فاطمة ضسير جديدة لشركة

«LES COLIBRIS PRIVE» ش.م.م 

ملدة غير ضحدودة.

ضن  و9   7-6-3 الفصول  تغيير 

القانو  األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ببر21   06 يوم 

98009
بمثابة ضقتطف وبيا .
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 SOCIETE HAYJOUB CARS
SARL A.U

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 HASSAN II RUE 12 N°05

.GUELMIM

 بمقت�سى قراا الجمع العام االستثنائي

بمقر   11/03/2021 بتاا1خ  املنعقد 

الشركة املدو  بعاله، تقرا ضايلي :

عن  الزاهو  ضحمد  السيد  تنازل 

حصته في الشركة البالغة 500 حصة 

املحجوب  السيد  لفائدة  اجتماعية 

الزاهو

للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 

املسؤولية ذات  ضن شركة ضحدودة 

الشر1ك الوحيد الى شركة ضحدودة 

املسؤولية .

السيد  طرف  ضن  الشركة  تسير 

املحجوب الزاهو ملدة غير ضحدودة.

باملحكمة القانوني  اإليداع   تم 
االبتدائية بكلميم بتاا1خ 19/03/2021 

تحث اقم  116/2021.
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STE INJA
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique
.Au capital de 100 000 DH

 Siège social : MAG N°2 BLOC
 E NO 265 CITE EL HOUDA

.AGADIR
.R.C  n° 44917

Tribunal de Commerce d’Agadir
I.F n° 47251134

.ICE : 002649231000018
تعديالت

بـمـوجـب ضحمر قراا الجمع العام 
تم   08/03/2021 االستثنائي بـتـاا1ـخ 

االتفاق على ضا يلي :
تفو1ت الحصص االجتماعية على 

الشك2 التالي :
املهدي  للسيد  حصة   1000
سعيد  السيد  لفائدة  الخودااي 

بز1دي.
استقالة السيد املهدي الخودااي 

ضن تسيير الشركة.
سعيد  السيد  السيد  تعيي  
بز1ديمسيرا  جديدا ووحيدا  للشركة 
ملدة غير ضحدودة و تخو1له اال ضماء 

املنفرد .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
المبط لدى هيئة املحكمة التجاا1ة 
وذلك  اقم98905  تحت  باكادير 

بتاا1خ31/03/2021.
ضن اج2 النسخة والبيا 
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 CED CONCEPT شركة
SARL

تفو1ت حصص اجتماعية
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ  
2021/02/13 املسج2 باكادير بتاا1خ 
العام  الجمع  قرا   2021/02/18

االستثنائي ضا يلي :
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اجتماعية  حصة   450 تفو1ت 
السيد  داهم ضن طرف   100 بقيمة 

بنيس كمال إلى السيد فيص2 فر1تي
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة   : القانوني  االيداع  تم 
 711 اقم  تحت  بإنزكا   االبتدائية 

بتاا1خ 2021/03/31.
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 CHTOUKA TRANS
SARL

شركة شتوكة ترانس
شركة ذات املسوولية املحدودة

البالغ ابسمالها 2.500.000 داهم
املقر الرئي�سي للشركة :

الشقة اقم 0  ، الطابق 2 ، شااع 
تاضري ، بلوك «B» حي اكدال ، ايت 

ضلول.
السج2 التجااي اقم : 4035

تفو1ت حصص الشركة
الجمع  ضداوالت  بموجب 
 : بتاا1خ  املنعقد  االستثنائي  العام 
الشركة  شركاء  قرا   2021/03/16
شتوكة  املحدودة  املسوولية  ذات 
 «CHTOUKA TRANS»  » ترانس 
البالغ ابسمالها 2.500.000,00 داهم 
، و الكائن ضقرها الرئي�سي ب : الشقة 
 ، ، شااع تاضري   2 الطابق   ،   0 اقم 
بلوك «B» حي اكدال ، ايت ضلول ، ضا 

يلي :
تفو1ت  0 .   على  املصادقة 
حصة شركة اململوكة لواثة السيد 

بضنوز بلعيد املمثلة في :
- السيد ضحمد  بضنوز إبن املرحوم 
الحاض2   ,1970/06/30 في  املزداد 

 JB90505 للبطاقة الوطنية اقم
بيما إبن  السيد بحمد بضنوز،   -
 ,1977/09/17 في  املزداد  املرحوم، 
اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 

JB193271
األخر1ن و تحديد  لفائدة الشركاء 
القائمة الجديدة  للشركاء على النحو 

التالي :
د  عد االسم الشخ�سي والعائلي 

الحصص.

الحاض2  النية  سعيد  السيد 

  J211443     للبطاقة الوطنية اقم

6700

الحاض2  بوكيوض  ضحمد  السيد 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

6100  JB100358

الحفيظ  عبد  بن  حليم  السيد 

اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 

6100   C35370

الحاض2  ظافر  حسن  السيد 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.6100  B118377

املجموع  25000

- تعدي2 و تحيي  القانو  األسا�سي 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بانزكا ،  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

بتاا1خ 2020/04/01 تحت اقم 785.
ضوجز  للنشر

املسير

291 P

شرق عدن 

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

صادق  بأكادير   ،2021 فبراير   20

شركاء شركة شرق عد  على تفو1ت 

حصص ك2 ضن :

 330  - إضي2  باتر1ك  بواسي2 

حصة إلى السيد : بنطوا  داسيلفا

جو  ليك اير1ك كلير - 340 حصة 

إلى السيد : بنطوا  داسيلفا

ضن شركة ذات   : تحو21 الشركة 

ذات  شركة  إلى  ضحدودة  ضسؤولية 

ضسؤولية ضحدودة للشر1ك الوحيد

تعدي2 القانو  األسا�سي للشركة

ضوائمة القانو  األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 يوضه  بأكادير،  التجاا1ة  

2021، تحت اقم 98870 .
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 STE AVENIR FRERE
SARL

إشعاا بتغييرات
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   05/03/2021 في  املؤاخ 
املقراات  على  باإلجماع  املصادقة 

التالية :
تفو1ت عدد ضن حصص السيد 
 200 عددها  البالغ  عالي  بنمبيريك 

حصة الى السيد فالحي حميد.
للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 
بشر1ك وحيدإلىشركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بعدة شركاء.
الفالحية  االنشطة  إضافة 
والغابو1ة واخرى ضتنوعة إلى بنشطة 

الشركة.
ضسيرا  بنمبيريك  السيد  تعيي  

للشركة ملدة غير ضحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  بطانطا   االبتدائية 

29/03/2021 تحت اقم 95/2021
293 P

 STE TRANSPORT HABBAZ
SARL AU

 OCIETE A RESPONSINILITE 
LIMITEE AU

AU CAPITAL DE 100 000.00 DH
 SIEGE SOCIAL : AV

 MOUKAOUAMA N°09
 GUELMIM

 IF : 18741107
 RC : 1185 

ICE : 001563452000032 
تعديالت قانونية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاا1خ.  الشركة  بمقر  املنعقد 
املسج2  بكلميم،   ،03/03/2021
قرا  تحت.   09/03/2021 بتاا1خ 

الشر1ك الوحيد ضا يلي :
التصفية النهائية للشركة

كـتابة  تـم   : الـقانـونـي  اإليـداع 
المـبط باملحكمة االبتدائية بكلميم 
بتاا1خ 29/03/2021 تحـت اقـم  12.
294 P

 SOCIETE TAN TAN
  PATISSERIE

SNC
 شركة  األشخاص

ابسمالها 100.000.00 داهم
سج2 تجااي اقم : 4615 –  

طانطا 
املقر االجتماعي : 15 ضكرا شااع  

شاعر الحمراء - طانطا 
إعال  عن ح2 الشركة قب2 األوا 
الغير  قراا  ضحمر  على  بناءا 
 TAN شركة  لشركاء   العادي 
واملنعقد   TAN PATISSERIE SNC
بتاا1خ  بطانطا ،  الشركة  بمقر 

18/03/2021 تقرا ضايلي :
املقدم  التقر1ر  على  املصادقة   -
الشركة   بتصفية  املكلف  طرف  ضن 

وإعطائه اإلبراء النهائي .
- الح2 النهائي للشركة وتصفيتها 

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  المبط 
   2021 ببر21   06 بتاا1خ  بطانطا  

تحت اقم 102/.2021.
295 P

شركة تيكر سيكيريتي   
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد 
ابسمالها 100.000.00  داهم 

املقر االجتماعي : اقم 12 ضاا�سي 
الفتح شااع بئرنزاا  الدشيرة 

الجهادية انزكا  
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بانزكا   املسج2   13/03/2021

والذي ترتب عنه ضا يلي : 
تصفية  : 

املصفي  بيا   على  املوافقة   -
والحساب النهائي للتصفية.

- إبراء ذضة املصفي وإنهاء ضهاضه.
- التصفية النهائية للشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
 770 اقم  تحت  بانزكا   االبتدائية 

بتاا1خ 30/03/2021
296 P
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 SAHARA CITY

SNC 
املقر االجتماعي:حي املستشفى بسا. 
السج2 التجااي اقم: 1363 بكلميم.
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوم  واملسج2   19/03/2021

تم عقد الجمع العام   29/03/2021

االستثنائي لشركة 

    **SAHARA CITY ** SNC  **  

ابسمالها   ، التماضن  شركة 

ضا  تقرا  حيث  داهم،   10.000،00

يلي:

الحسابات  على  املصادقة   -

النهائية لقف2 التصفية.

النهائي  القف2  عن  اإلعال    -

ضن  املصفي  ذضة  وإبراء  للتصفية 

ضهمته.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  بكتابة 

تحت    ،01/04/2021 يوم  بكلميم، 

اقم  133/2021 .

297 P

« HL CONSULTING »شركة 

السج2 التجااي : 18535 / اكادير

إعال  عن تعـــــــــــــــــــــدي2
بتاا1خ   ضحرا  ضحمر  بمقت�سى 

قرا الجمع العام   ،2021 فبراير   28

لشركة 

 «HL CONSULTING » : ضا يلي

- قف2 التصفية النهائية للشركة.

- إبراء ذضة السيد االضراني سيدي 

ضحمد ضن ضهاضه كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ  باكادير 

الرقم 98961. 
للنشر و البيا 

املصفـــــــي

298 P

 STE BED ACF CONSULTING
 SARL

تصفية شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املعقود واملحرا بتاا1خ 01/11/2018 

 STE BED ACF شركاء  اتفق 

على تصفية   CONSULTING SARL

واغالق الشركة بصفة نهائية

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بإنزكا   باملحكمةاالبتدائية  المبط 

تحت اقم 1835 بتاا1خ 22/10/2020

299 P

ARGAN DAR EL ARBE
ح2 الشركــــة

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

صادق  باكادير   2021 فبراير   15

شركة  تصفية  على  الشر1كي  

 ” ARGAN DAR EL ARBE S.A.R.L“

ذات املقر االجتماعي الرقم 21  عمااة 

2  السعادة الحي املحمدي اكادير.

عبدو  بلعيد   : السيد   : تعييــــن 

بصفته ضصفي للشركة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باكادير  التجاا1ة  باملحكمة  القانوني 

اقم  تحت   01/04/2021 يوضه 

.98936

300 P

 ASSISTANCE شركة

BOUSSETA
حــــــ2 ضسبق للشركة

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

يوم  املنعقد  لشركة  االستثنائي 

 ASSISTANCE  2021/03/30

BOUSSETA تقرا ضا يلي :

لشركة  املسبق  الح2 

وتم   ASSISTANCE BOUSSETA

املقر  هو  التصفية  ضقر  تحديد 

اقم  عمااة  اقم    شقة  االجتماعي: 

2 الحي املحمدي بكادير  68 السعادة 

ضصف  بيوب  بوستى  السيد  وعي  

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ألكادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

تحت اقم 99019 يوم 2021/04/06   

301 P

 Société CAMPUS SCIENCE

DE SANTE PRIVE

Société à responsabilité limitée

تحو21 املقر االجتماعي
القانو   ضن  الرابع  للفص2  تبعا 

CAMPUS SCIENCE  األسا�سي لشركة 

ذات  شركة   DE SANTE PRIVE

ضسؤولية ضحدودة.

للشركة  املسيرة  قراا  بمقت�سى  و 

املؤاخ ب 06 فبراير 2021 بتااودانت 

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو21  تم 

إبراهيم  شااع  التالي:  العنوا   إلى 

الروداني باب الخميس تااودانت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بتااودانت تحت اقم 264 

بتاا1خ 02 ببر21 2021
الستخراج والذكر

املسيرة يسرا ضبروك

302 P

 STE SALEA

 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER

 SARL

استدااك خطا وقع في الجر1دة 
الرسمية عدد 5658 

االجتماعي   الربسمال  ضن  بدال   •

100.000داهم

يعوض ب الربسمال االجتماعي    •

500.000 داهم

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021/03/22 بتاا1خ 

.98818

303 P

 STE NEVADA NEGOCE
استدااك خطا وقع في الجر1دة 

الرسمية عدد 5658 
السيد  ضن  ك2  استقالة  إضافة 
بواا1ن والسيد ضحمد جبااة  ضحمد 
ضن تسيير الشركة وتعي  السيد عماا 

بولحليب كمسير جديد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  بطانطا   االبتدائية 

18/03/2021 تحت اقم 86/2021
304 P

شركة دار الدقيق 
وفاة شر1ك

تفو1ت حصص.
تسمية الشركة : داا الدقيق

الشك2 القانوني للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ابسمال الشركة : 000 000 11 

داهم
املقر االجتماعي : التجزئة اقم  07   

الحي الصناعي  ايت ضلول
اقم السج2 التجااي : 1187 

املحكمة االبتدائية إنزكا 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 18  يناير 2021 :
ايت  الشر1ك  بوفاة  اإلعالم  تم 
على  حصصه  وتوزيع  فاطمة  ضوح 
الواثة تبعا لرسم اإلااثة املؤاخ في 12  

يونيو 2020 بالشك2 اآلتي :
السيد إدايس كرام : 945 حصة
السيد اشيد كرام : 945 حصة

السيدة فاطنة كرام : 473 حصة
 473  : كرام  الصالحة  السيدة 

حصة
السيد خديجة كرام :  7  حصة

تفو1ت  على  املصادقة  تمت  كما 
حصة   315 كرام  إدايس  السيد 
داهم   100 قداه   بما  اجتماعية 
السيد  لفائدة  الواحدة  للحصة 

هشام كرام.
 315 وتفو1ت السيد اشيد كرام 
 100 قداه   بما  اجتماعية  حصة 
داهم للحصة الواحدة لفائدة السيد 

هشام كرام.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاا1خ  بانزكا   االبتدائية 

2021 تحت اقم : 430.

305 P

CENTRE REGIONAL 

 DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 05.28.60.24.10

فتح فرع للشركة 
العام الجمع  ضحمر  على   بناء 

31/08/2020 بتاا1خ:  املنعقد   االستثنائي 

 SOUSS الشركة  شركاء  قرا 

FINANCE ذات املسؤولية املحدودة 

ضا يلي :

بالعنوا   للشركة  فرع  فتح 

التالي:اقم 81 بلوك 5 بنسركاو اكادير.  

ابواي  احمد  السيدين  تعيي  

لهذا  الكندي ضسيرا   الرحيم  وعبد 

الفرع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 : بتاا1خ  بتيزنيت  االبتدائية 

05/04/2021 تحت اقم: 123. 

306 P

« FAST EXPO SARL » شركة

إعال  عن تعدي2
بتاا1خ  ضحرا  ضحمر  بمقت�سى 

العام  الجمع  قرا   2021 فبراير   18

 FAST  : يلي  ضا  لشركة  ٲالستثنائي 

 EXPO SARL

العنوا   في  للشركة  فرع  انشاء 

اكادير باي فونتي  اقم د 206   : التالي 

اكادير

هللا  بضانة  اضي   السيد  وتعيي  

ضديرا له.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بٲڭادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 : 2021 تحت اقم  17 ضااس   : بتاا1خ 

.98765

307 P

 WHOLESOME FOODS شركة

ش.م.م.ش.و. 

تجزئة االض2 تجزئة اقم 259 

تااودانت.  

السج2 التجااي اقم 6781 

تااودانت.

املوضوع   
- ز1ادة نشاط ضن اهداف الشركة.

-تحيي  النظام االسا�سي.
ملحمر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العادية  غير  العاضة  الجمعية 

 WHOLESOME FOODS لشركة  

ش.م.م.ش.و  بتاا1خ 13 ضااس 2021  

تم االتفاق والترا�سي على ضايلي :

ز1ادة ضفاوض ضن بهداف الشركة.

تحيي  النظام األسا�سي للشركة.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  المبط 

 2021 ابر21   06  : بتاا1خ  تااودانت 

تحت اقم : 278.

308 P

 SOCIETE NOUVELLE

NEGOCE ET TRAVAUX 

DIVERS 

SARL

MODIFICATION

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

املنعقد في 29/03/2021 ثم بموجبه 

 Ste  » بشركة  تغييرات  احدات 

 SOCIETE NOUVELLE NEGOCE

 «  ET TRAVAUX DIVERS SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة .

حيت قرا ضايالي :

إزالة نشاط: تاجر ضواد بناء.

إضافة نشاط استغالل املقالع.               

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01-0 -2021 في  باكادير  التجاا1ة 

تحث اقم98931 .   

309 P

ESPACE SERVICE BRK شركة 
ذات املسؤولية املحدودة.

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا ايت 

ز1تا  احمر لكاللشة تااودانت 

املغرب.
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.6475

املوضوع
حذف نشاط ضن بهداف الشركة.
ز1ادة نشاط ضن اهداف الشركة.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تمت   2021 ضااس   03 في  املؤاخ 

املصادقة على :

املالبس  وتصدير  استيراد  حذف 

بيع واستيراد   / وبيع املالبس  شراء   /

وتصدير املنتجات املحلية ضن اهداف 

الشركة.

واالشغال  البناء  في  ضقاول  ز1ادة 

للغير/  البمائع  نق2   / املختلفة 

ضفاوض ضن بهداف الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بتااودانت  االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 258.

310 P

BEST RIDE TOURS
SARL

شركة ضحدودة املسؤولية

ابسمالها : 1.000.000,00 داهم

العام  الجمع  بمقت�سى 

 22/02/2021 في  املؤاخ  االستثنائي 

قراضساهموا الشركة ضا يلي : 

نق2   : التالي  النشاط  اضافة 

املستخدضي  لفائدة الغير.

تعدي2 القانو  االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

تحت    24/03/2021 بتاا1خ  باكادير 

اقم 98839. 
للخالصة و التذكير

قبال حسن

311 P

ضكتب بر1ما كونطا

بلوك د2 اقم 3 حي الداخلة اكادير

 TOP HORIZON » شركة

«EXPORT
 ش م م

ابسمالها : 10.000,00 داهم

املقر االجتماعي  : شااع القا�سي 

عياض إقاضة ياسمي  عمااة ب 1 
اقم 2 الحي الصناعي بكادير  

استقالة ضسير
تعيي  ضسير جديد

توقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 

 20/03/2021  : يوم  املؤاخ  خاص 

 24/03/2021 واملسج2 بأكادير يوم 

 TOP HORIZON »  قرا شركاء شركة
ش م م باإلجماع قبول   »  EXPORT

ابراهيم  ضن  استقالة السيد اسالم  

وتعيي   للشركة  كمسير  ضنصبه  

السيد اضا ضحمد ضحمد تركى ضسير 

جديد للشركة و ملدة غير ضحدودة . 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

يوم 06/04/2021 تحت اقم 98008.
بمثابة ضقتطف وبيا .

ضكتب بر1ما كونطا. 

312 P

 STE KOTUM
(S.A.R.L(

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة .  
ابسمالها 100000 داهم

املقر االجتماعي: اقم 19 تجزئة 
السعادة ايت ضلول

تغيير املقر االجتماعي للشركة 
الجمع  ضحمر  بموجب 

يوم  املنعقد  االستثنائي  العام 

    KOTUM لشركة   18/03/2021

ضحدودة   ضسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  داهم   100.000 ابسمالها 

ضقرها عند اقم   عمااة النصر شااع 

29 فبراير تالبرجت اكادير. قرا ضا يلي :

 : للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 

 تم تغيير املقر االجتماعي للشركة الى 
اقم 19 تجزئة السعادة ايت ضلول .
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

بتاا1خ    720 اقم  تحت  بإنزكا  

02/04/2021
ضن اج2 النسخة والبيا  عن املسير:

السيد النايم ضحمد

313 P

  DL EQUIPEMENTS شركة
ش م م

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤاخ في 21/12/2021، 

قرا ضا يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
للعنوا  التالي : اقم 53 ضح2 الطابق 

يناير حي   11 األا�سي بلوك E 3 شااع 

الداخلة، بكادير ؛

املوافقة على القواني  الجديدة ؛

السج2  في  التقيد  تم   : التقييد 

بأكادير  التجاا1ة  للمحكمة  التجااي 

عدد  تحت   29/03/2021 بتاا1خ 

.98889

314 P

  DELTA SOUSS TRAVAUX
ش.م.م.ش.و

وعنوا  ضقرها االجتماعي بلوك 

د اقم 19 حي السالم ايت ايعزة 

تااودانت املغرب. 

السج2 التجااي اقم 4083 

تااودانت.

املوضوع :
الز1ادة في ابسمال الشركة.

تفو1ت حصص.
تحيي  النظام.

ملحمر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية العاضة غير العادية لشركة

   DELTA SOUSS TRAVAUX

 2020/12/21 بتاا1خ  ش.م.م.ش.و 

 2021/03/29 بتااودانت  ضسج2 

تم   ،4061 عدد:  املداخي2  كناش 

االتفاق والترا�سي على ضا يلي :
افع ابسمال الشركة بمبلغ قداه 

00.000.00 .1 داهم.

للشركة  الحالي  الربسمال 

100.000.00 داهم.

للشركة  الجديد  الربسمال 

1.500.000.00 داهم
ديو   ضع  ضقاصة  بإجراء  وذلك 

الشركاء. 

الرحماني  حدية  السيدة  تفو1ت 

500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 
بكااي  لحسن  السيد  لفائدة  حصة 

بتاا1خ 26 ضااس 2021

تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  المبط 

 2021/0 /01  : بتاا1خ  لتااودانت 

تحت اقم: 263.

315 P

CABINET IDEHLI D’EXPERT 

ET DE CONSEIL

ضكتب ادحلي للخبرة واالستثااة

شااع ضوالي اسماعي2 عمااة داا ايليغ الطابق 

الثالث اقم 314 حي  النهمة - بكادير 

 LOGTECH شركة
DEVELOPEMENT

ش م م 

الربسمال : 000 200 داهم

املقر االجتماعي : لدى شركة 

CABINET FINE EXPERTISE
اقم : 81 -82- 85  86-

وحدة اقم : 18-17-16

عمااة ياسمي ، بلوك ب، الطابق 

السادس ضلتقى شااع املقاوضة 

وشااع القا�سي عياض

بكادير

تفو1ت حصص اجتماعية
 22 بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 

بعدي   : السادة  قام   ،2020 بكتوبر 
ضصيف  طه،  ضحمد  بعدي  اضا، 

ضا   بتفو1ت   غيثة،  وبعدي  سعاد، 

اجتماعية  حصة   1000 ضجموعه 

لفائدة  السيد بادو ضحمد.

بمقت�سى  عقد عرفي  ضؤاخ في 22 

بعدي  السيد  وهب   ،2020 بكتوبر 

حصة اجتماعية    800 عبد الهادي  

لفائدة ابنه بعدي يونس .

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 22 في  بتاا1خ  املنعقد  االستثنائي 

بكتوبر 2020، تقرا ضا يلي :

وهبة  تفو1ت  على  املصادقة 

الحصص االجتماعية

استقالة السيد بعدي عبد الهادي  

ضن ضنصبه كمسير.

تعيي  السيد بعدي يونس والسيد 

بادو ضحمد  كمسيرين للشركة وملدة 

غير ضحدودة.

الشركة ضلزضة بالتوقيع املشترك 

بادو  والسيد  يونس  بعدي  للسيد 

ضحمد.

7 و 1 و17  تعدي2 املواد اقم 6، 

ضن القانو  األسا�سي.

تحيي  القانو  األسا�سي.

األسا�سي  القانو   على  املصادقة 

الجديد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  بأكادير  التجاا1ة 

2021 تحت اقم : 98846.
للخالصة و البيا 

316 P

CABINET SABCONSEIL

EXPERT PHARMA SUD
 Siège social  N°829 LOT AL

FATH AIT MELLOUL INEZGANE

N° R.C  13181 I.F 18753128

ICE 001522200000082 

إعال  عن بيع حصص
العام  الجمع  ملحمر  طبقا 

فبراير   15 االستثنائي للشركة بتاا1خ 

2021 تقرا وبإجماع الشركاء ضا يلي :

ضهدي  كوشام  السيد  قبول 

كشر1ك جديد بالشركة

حصة ضن طرف   300 بيع  قبول 

السيد  لصالح  ندى  الدوبكي  السيد 

كوشام ضهدي.

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 

تحت   2021 ضااس   8 بانزكا  بتاا1خ 

اقم : 577.

317 P

 SOCITÉ ALPHA KAMMIL
 CARS
SARL AU

قيساا1ة الغنمواي شااع يوسف 
بن تاشفي  اقم 13 كلميم

العام  الجمع  قراا  بمقت�سى 
ضااس   25 االستثنائي املنعقد بتاا1خ 
بعاله،  املدو   الشركة  بمقر   2021

تقرا ضا يلي :
تنازل السيد بواايدي ضحمد عن 
 1000 البالغة  الشركة  في  حصته  
السيدة  لفائدة   اجتماعية  حصة 

سماللي بسماء.
السيدة  ضن طرف  الشركة  تسير 
ملدة غيرضحدودة بعد  سماللي اسماء 

استقالة السيد  كموم ايوب.
االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 
تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ  بكلميم 

اقم : 136/2021.
318 P

YAN PAMETAN  يان بامطان
شركة ضحدودة املسؤولية    

ابسمالها 100000 داهم
 املقر االجتماعي : حي بام سيدي عبد 

الجلي2 تاااست انزكا 
تعدي2

 7 في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 
دجنبر 2020 بأكادير , تمت املصادقة 

على التعديالت التالية : 
تفو1ت حصص :

يفوت  ضروا   التاجر  بن  السيد 
250 حصة للسيد  زابير ابراهيم   

السيد حروت طااق   يفوت 250 
حصة للسيد حداوي ابرهيم  

 استقالة السيد بن التاجر ضروا  
كمسير للشركة و إبراء ذضته .

ابراهيم  زابير  السيد  تعيي  
كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 

ضحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ابر21   06 بتاا1خ  بانزكا   االبتدائية 

2021 تحت اقم 816.
319 P
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YASIMO SERVICES شركة
  SARL 
ش.م.م

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  دواا والد 
عي�سى تااودانت املغرب.

اقم التقييد في السج2 التجااي 
6039

*تفو1ت حصص
*إضافة نشاط لشركة

*تعيي  ضسير جديد للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   2021/03/18 في   املؤاخ 

املصادقة على :
عبد العالي فلسا  تفو1ت السيد  
200  حصة اجتماعية لفائدة السيدة  

فلسا فتحة بتاا1خ 2021/03/11.
تفو1ت السيد عبد الرحيم فلسا 
200 حصة اجتماعية لفائدة السيدة  

فلسا فتحة بتاا1خ   2021/03/11
فلسا  العالي  عبد  السيد  تعيي  
لقبول  تبعا  للشركة  جديد  كمسير 

استقالة املسير سابق.
 Travaux divers إضافة ك2 ضن  

ou construction et Négoce
تحي  النظام األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  بتااودانت  االبتدائية 

2021/04/5  تحت اقم 6039  
320 P

 STE SUD LOISIRS شركة
SARL
تعدي2

  س ت 34879
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ  

22/03/2021 قرا ضايلي :
طرف  ضن  حصة   1000 بيع 
سيمواي الى السيد  السيدة حسناء 

املصطفى تاج .
تحيي  القانو  االسا�سي للشركة.

تاج   املصطفى  السيد  تعيي  
ضسيير الشركة 

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
بتاا1خ   988 2 اقم  تحت  باكادير 

.24/03/2021
321 P

 STE MULTIZINE
COMPANIE
SARL AU

ااسمالها : 100.000 داهم
RC : 35915

تأسيس شركة
ضااس   23 بتاا1خ  بالعيو   تم 
إنشاء شركة ذات املسؤولية   ،2021
املحدودة بشر1ك وحيد بالخصائص 

التالية :
 MULTIZINE  : التسمية 

.COMPANIE
املختلفة  األشغال   : النشاط 

للبناء....
بلوك  الرقم  7   : املقر االجتماعي 

D تجزئة الوحدة العيو .
سنة ابتداءا ضن تاا1خ   99  : املدة 

التأسيس.
داهم   100.000  : املال  ابس 
ضوزعة  حصة   1000 على  ضقسمة 

كالتالي :
الدين  ز1ن  االسالم  نوا  السيد 

1000 حصة.
نوا  السيد  تعيي   تم   : التسيير 
وحيد  كمسير  الدين  ز1ن  اإلسالم 

للشركة ملدة غير ضحدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ضااس   23 االبتدائية بالعيو  بتاا1خ 

2021، تحت اقم 2021/889.
322 P

STE TIGHMART PRIVE
SARL

ااسمالها : 100.000 داهم
RC : 36015

تأسيس شركة
ببر21   2 بتاا1خ  بالعيو   تم 
إنشاء شركة ذات املسؤولية   ،2021

املحدودة بالخصائص التالية :
 TIGHMART PRIVE  : التسمية 

ش م م.
)األولي  التعليم الخاص   : النشاط 
الثانوي  االعدادي،   - االبتدائي   -

والتعليم العالي(.

املسيرة  حي   : االجتماعي  املقر 

بوجدوا.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
داهم   100.000  : املال  ابس 

ضقسمة  حصة   1000 على  ضقسمة 

كالتالي :

السيد األشهب علي 500 حصة.

 500 ضحمد  األنصااي  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيي  السيد األشهب 

ضحمد  األنصااي  والسيد  علي 

كمسيرين للشركة ملدة غير ضحدودة 

ضع اإلضماء املنفص2.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بالعيو  بتاا1خ 6 ببر21 2021، تحت 
اقم 1049/2021.

323 P

STE DAKHLA FIRST
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ فاتح 

شركة ذات  إنشاء  تم   ،2021 ببر21 

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

.DAKHLA FIRST : التسمية

الشركة  هذف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخااج ب :

تجااة الجملة والتقسيط لجميع 

املنتجات االستهالكية واملواد الغذائية 

واملنتجات الغذائية الزااعية واملواد 

الصناعية واملنتجات   الكيميائية 

وجميع  املنتجات  ضن  غيرها  بو 

طبيعتها  كانت  ضا  كيف  األصناف 

ووجهتها....

08  عمااة  : الرم  املقر االجتماعي 

سمية شااع الوالء الشقة 2 الداخلة.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
ضبلغ  في  حدد   : املال  ابس 

1.000.000 داهم ضقسم إلى 10000 

حصة ضن فئة 100 داهم للواحدة.

السيد ضحمد   : املال  توزيع ابس 

اديب حسي  تدالوي 10.000 حصة.

تم تعيي  السيد ضحمد   : التسيير 

اديب حسي  تدالوي كمسير للشركة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بواد الذهب بتاا1خ 5 ببر21 

2021، تحت اقم 2021/541.

اقم  تحت  التجااي  وبالسج2 

.17833

324 P

 STE GUERGUERAT

INTERCONTINENTAL
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ فاتح 

شركة ذات  إنشاء  تم   ،2021 ببر21 

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

 GUERGUERAT  : التسمية 

.INTERCONTINENTAL

الشركة  هذف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخااج ب :

الذاتي  والتخز1ن  التخز1ن 

واستئجاا  اللوجستية  والخدضات 

جميع  وتخز1ن  التخز1ن  خاليا 

غير  البمائع  و/بو  املنتجات  بنواع 

املحظواة......

املقر االجتماعي : الرقم 08  عمااة 

سمية شااع الوالء الشقة 2 الداخلة.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
ضبلغ  في  حدد   : املال  ابس 

1.000.000 داهم ضقسم إلى 10000 

حصة ضن فئة 100 داهم للواحدة.

السيد ضحمد   : املال  توزيع ابس 

اديب حسي  تدالوي 10.000 حصة.

تم تعيي  السيد ضحمد   : التسيير 

اديب حسي  تدالوي كمسير للشركة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
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باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بواد الذهب بتاا1خ 5 ببر21 

2021، تحت اقم 2021/543.

اقم  تحت  التجااي  وبالسج2 

.17837

325 P

STE UMIDAK

SARL AU

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  إنشاء  تم   ،2021 23 ضااس 

بشر1ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :

.UMIDAK : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخااج ب :

وبشغال  املصنعية،  األشغال 

املعاد   ضن  املصنوعات  إصالح 

واآلالت واملعدات......

الجديدة  شااع   : االجتماعي  املقر 

الخير  طر1ق  إقاضة   3 املسيرة  زنقة 

الداخلة.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.

ااس املال : حدد في ضبلغ 100.000 

داهم ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للواحدة.

عز1ز  السيد   : املال  ابس  توزيع 

حافيظ 1000 حصة.

تم تعيي  السيد عز1ز   : التسيير 

حافيظ كمسير للشركة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بواد الذهب بتاا1خ 2 ببر21 

 531/2021 اقم  تحت   ،2021

وبالسج2 التجااي تحت اقم 17819.

326 P

C2G شركة

ش.م.م

 في طوا التصفية

ضقرها اإلجتماعي : ضراكش، فيال 22 

جماعة الو1دا  طر1ق وازازات

ابسمالها : 10.000.00 داهم

إعال  باختتام التصفية

 25 في  عقدت  ضداولة  بمقت�سى 

في  2021، قرا جميع الشركاء  فبراير 

الشركة املسماة C2G ش.م.م :

تقر1ر  على  تحفظ  بال  املصادقة 

حسابات  ضجموع  وعلى  التصفية 

التصفية.

السيدة  املصفية  إعطاء 

 VIRGINIE ODETTE SPRIET

وتسييرها  ملهمتها  تبرئتها   VANHOVE

الشركة  تصفية  اختتام  وإعال  

ابتداء ضن تر1خ 25 فبراير 2021.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة التجاا1ة بمراكش 

عدد  تحت   2021 ضااس   9 بتاا1خ 

.121 78
ضوجز للنشر

ذ.عبد الصادق لخناتي

 ضوثق بالنيابة

327 P

SOCIETE COUP D’MAIN

S.A.R.L AU

ابسمالها : 100.000.00داهم

RC N°:135393

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرا 

يناير   19 بتاا1خ  واملنعقد   ، للشركة 

2021 الح2 النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

ببر21   6 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم  9 112.

328 P

 SUR EVENTS
SARL AU

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية 
بشر1ك وحيد

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   ،2021 ببر21   5 يوم  بالرباط 

لشركة  التأسي�سي  القانو   صياغة 

وحيد،  بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة 

لها الخصائص التالية:

.SUR EVENTS : التسمية

الهدف :

 تنظيم الحفالت.

اإلعالم، واإلعال .

ابن  شااع   59  : اإلجتماعي  املقر 

سينا شقة اقم 11 بكدال الرباط.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الربسمال : حدد ابسمال الشركة 

في ضبلغ 100.000 داهم.

اإلدااة : عهد تسيير الشركة للسيد 

حمزة الدباغ.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسج2 التجااي للمحكمة 

ببر21   5 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112434.

329 P

 PROJET MANAGEMENT

 AND MANAGEMENT

 CONTRACTOR

CONSULTANCY SERVICES
SARL AU

ضقرها اإلجتماعي :  ، زنقة واد 

ز1ز الطابق 3 شقة اقم 7، بكدال 

الرباط

السج2 التجااي : 129363

الح2 املسبق للشركة
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

فبراير   18 اإلستثنائي املنعقد بتاا1خ 

2021، قرا ضا يلي :

الح2 املسبق للشركة.

فابريس  كيونو  السيد  تعيي  

انداي برنااد كمصفي للشركة.

تحديد ضقر الح2 املسبق للشركة 

في  ، زنقة واد ز1ز الطابق 3 شقة اقم 

7، بكدال الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ضااس   15 بتاا1خ 

.112119

330 P

MOORISH

BUSINESS FIRST

RABAT PROMOTION
S.A.R.L AU

تعدي2
للشر1ك  استثنائي  بمقت�سى قراا 

في   2021 ضااس  بتاا1خ  2  الواحد 

املسؤولية  ذات  الشركة  الرباط 

 RABAT الواحد  الشر1ك  املحدودة 

PROMOTION في 6 زنقة ضاية عوا 

بكدال الرباط   16 الشقة  الطابق   

ذات الربسمالية 100.000 داهم قرا 

الشر1ك ضا يلي :

السيد  تفو1ت  على  املصادقة 

التي  حصة   500 الحيوني  بحمد 

السيد  لفائدة  الشركة  في  يملكها 

ضحمد الحيوني الشر1ك الجديد.

 RABAT الشركة  تحول 

ذات  شركة  ضن   PROMOTION

الواحد  الشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية 

إلى شركة ذات ضسؤولية ضحدودة.

: سيتم ضن طرف السيد  التوقيع 

بحمد الحيوني.

األول،  السادس  البند  تغيير 

السابع والسابع عشر ضن  السادس، 

القانو  األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بتاا1خ  بالدااالبيماء  التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 112476.

331 P
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STE BAAZIZ AUTO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

تأسيس شركة
بتاا1خ  بمقت�سى عقد عرفي حرا 

23 ضااس 2021 في الرباط، تم تحر1ر 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة التي 

تحم2 املييزات التالية :

 STE BAAZIZ AUTO  : التسمية 

.SARL

السيااات  وبيع  شراء   : الهدف 

وكالة سيااات  الجديدة واملستعملة، 

جديدة، التخصيص وتطو1ر االاا�سي 

املعدات  وبيع  وشراء  املباني  وتأجير 

الزااعية والصناعية.

في  املح2  يقع   : االجتماعي  املقر 

واد  حي  ضتجر   161 العبادي  حي    

الذهب تمااة.

ضدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

ضن تاا1خ تأسيسها النهائي.

ب  يقدا   : الشركة  ابسمال 

 5000 الى  ضقسم  داهم   500.000

للواحدة  داهم   100 حصة ضن فئة 

ضوزعة كالتالي :

السيد عبد املجيد بعز1ز ... 2500  

حصة.

السيد عبد االاله بعز1ز .... 2500 

حصة.

التسيير واالضماء : تسيير الشركة 

السيد  طرف  ضن  ضحدودة  غير  ملدة 

عبد املجيد بعز1ز.

بتوقيع  ضلزضة  الشركة  تصبح 

السيد عبد املجيد بعز1ز.

ضن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

: بعد اقتطاع 5%  تقسيم االاباح 

كاحتياط قانوني يوزع الباقي حسب 

قراا الشركاء.

تم التسجي2 باملحكمة االبتدائية 

بتمااة يوم 6 ببر21 2021، تحت اقم 

.132617
ضلخص ضن بج2 النشر

332 P

STE DALIA JAMILA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر1ك وحيد
تأسيس شركة

 8 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021 وضع القانو  االسا�سي  فبراير 
بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة  لشركة 

وحيد ذات الخصائص التالية :
 DALIA  : االجتماعية  التسمية 

.JAMILA SARL AU
الهدف االجتماعي : ضقهى وضطعم 

اك2 خفيفة.
: اقم 165 تجزئة  املقر االجتماعي 

الوفاء حي الفرح القر1ة سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

ضن تاا1خ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 100.000 ضبلغ  في  الشركة  ابسمال 
حصة ضن   1000 داهم ضوزعة على 
داهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

يلي :
 1000  ... الغر1ب  حسن  السيد 

حصة.
السنة االجتماعية : تبدب ضن فاتح 

يناير الى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
تم تعيي  السيد حسن   : التسيير 

الغر1ب، كمسير ملدة غير ضحدودة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   25 بتاا1خ 

.33253
333 P

STE MP TRAVAUX
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
 11 بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 
تأسيس  تم  بالرباط   2020 ديسمبر 

شركة تحم2 الصفات التالية :
 STE  : االجتماعي  اللقب 

.PARADIALY SARL
تسو1ق   : القانونية  الصفة 
املنتجات  وتصدير  واستيراد 
الصيدالنية وضستحمرات التجمي2.

داهم   100.000  : الربسمال 

فئة  ضن  حصة   1000 الى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة ضقسمة 

كالتالي :

السيد احمد بوز1تي 500 حصة.

السيدة نادية هريش 500 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

ضن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

االولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

ابن  شااع   79  : االجتماعي  املقر 

 6 اقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

بكدال الرباط.

التسيير : ناجية الزهيري.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التسجي2  اقم  بالرباط،  التجاا1ة 

 150745 اقم  التجااي  بالسج2 

بالرباط.

334 P

 STE SNACKING SERVICE

 QUALITY
SARL

في  ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  قد  بتمااة   ،2021 ضااس   16

تحم2  لشركة  االسا�سي  القانو  

الخصائص التالية :

 STE SNACKING  : التسمية  

.SERVICE QUALITY SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة.
ضمول   : االجتماعي  الهدف 

الحفالت  تنظيم  الحفالت، 

واالستشااات االداا1ة.

داهم   100.000  : الربسمال  

فئة  ضن  حصة   1000 الى  ضقسمة 

على  ضوزعة  للحصة  داهم   100

الشك2 التالي :

قربال يونس ... 60.000 داهم.

برحيوي كر1مة ..... 0.000  داهم.

التأسيس  ضن  سنة   99  : املدة 

النهائي.

فاتح  ضن  تبدب   : املالية   السنة 
سنة،  ك2  ضن  ديسمبر   31 الى  يناير 
ضاعدا السنة االولى تبتدئ ضن تاا1خ 

التسجي2.
املقر االجتماعي : اقم 13 قطاع 1 

تجزئة ا1اض اوالد اضطاع تمااة.
املسير : قربال يونس.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 
.132559

335 P

STE ABC ARCHITECTES
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
تأسيس شركة

بالرباط  ضؤاخ  ضحمر  بمقت�سى 
وضع  تم   2021 يناير   18 بتاا1خ 
ذات  لشركة  االساسية  القواني  
املميزات  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

التالية :
الهندسة املعماا1ة.

املقر : 21 ساحة ببوبكر الصديق، 
شقة اقم 8 اكدال الرباط.

: حدد ابسمال بما قداه  ابسمال 
100.000 داهم.

غير  ملدة  الشركة  تداا   : التسيير 
ضحدودة ضن طرف :

السيد شعيرات ز1اد.
السيدة برادة سر1ا.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 10 فبراير 2021.
اقم السج2 التجااي : 149433.

336 P

 CONSTRUCTION ETUDE
BATIMENT MAROC

SARL AU
العنوا  : 6، زنقة الز1تو  ضبروكة 2 

الشقة اقم 2 حي الر1اض الرباط
تسجيله  تم  ضحمر  بمقت�سى 
إقراا تم   2021 فبراير   19  بتاا1خ 

ضا يلي :
لبرين  املصطفى  السيد  استقالة 

ضن تسيير الشركة.
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ضسير  قالد  زهير  السيد  تعيي  

للشركة.

بنود بخرى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ضااس   9 بتاا1خ 

.111581

337 P

MOROCCOSINO PHARMA
تكو1ن شركة ضساهمة

تكمن  التي  الشركة  تكو1ن  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  يلي  فيما  ضميزاتها 

: 2021

الشك2 : شركة ضساهمة.

 MOROCCOSINO  : التسمية 

PHARMA

الغرض : يكمن غرض الشركة في 

املغرب كما في الخااج في :

التعليب،  التصنيع،  التحمير، 

التصدير،  االستيراد،  الشراء، 

بالجملة  البيع  اإليداع،  التحو21، 

الصيدليات  لجميع  والتوزيع 

في  األدو1ة  ضن  ولالحتياطيات 

املنتجات  لجميع  املصحات 

وجميع  الكيميائية،  الصيدالنية، 

املشتقات،  بو  الفرعية  املنتجات 

األجهزة الطبية، جميع املستحمرات 

البشري  بالطب  الخاصة  األخرى 

األولية املواد  وجميع  البيطري   بو 

بو جميع املعدات المروا1ة للصناعة 

الصيدالنية بو الكيميائية.

االستغالل،  اإلحداث،  الشراء، 

لجميع  والبيع  االستئجاا  التدبير، 

املؤسسات واملقاوالت التي لها نشاط 

ضماث2 بو ضرتبط بالنشاط املحدد في 

الفقرة السابقة.

اإليداع،  البحث،  الدااسة، 

االقتناء، املتاجرة، االستغالل والبيع 

العالضات،  االختراع،  براءات  لجميع 

الرخص  بو  الصنع  وطرق  النماذج، 

وكذا جميع االضتيازات.

تولي جميع املشااكات بو املصالح 
املحدد  الشركة  غرض  إنجاز  بفع2 
التقدضة  طر1ق  عن  الكيفية  بهذه 
باالنصهاا  التقدضة  الجزئية، 
واالكتتاب بو شراء السندات في جميع 
الشركات بو املقاوالت املوجودة بو في 
طوا التكو1ن التي لها غرض ضمث2 بو 

ضرتبط.
99 سنة ابتداء ضن قيدها   : املدة 

بالسج2 التجااي.
البيماء،  الداا   : الشركة  ضقر 
الطابق  شااع الحسن الثاني،   ،157

الخاضس.
 10.000.000  : الشركة  ابسمال 
سهم   100.000 إلى  املقسم  داهم 
داهم كقيمة إسمية لك2   100 ذات 
نميا  بكاضلها  املكتتبة  واحد،  سهم 

واملدفوعة القيمة كليا.
املتصرفو  :

شركة BANK OF AFRICA، شركة 
 2.056.066.480 ضساهمة ابسمالها 
داهم، الكائن ضقرها بالداا البيماء، 
السج2  شااع الحسن الثاني،   ،1 0
 ،27129 البيماء  الداا  التجااي 
السيد  العام  ضديرها  ائيسها  يمثلها 

عثما  بنجلو .
الساكن  بنجلو ،  عثما   السيد 
بالداا البيماء، 6، شااع كاليفوانيا.

الوهاب  عبد  ضحمد  السيد 
البيماء  بالداا  الساكن  بنسودة، 
املناا  تجزئة  باحنيني،  زنقة   - )بنفا( 

ضجموعة « »، فيال داا الممانة.
شركة «التجااي وفابنك»، شركة 
 2.098.596.790 ضساهمة ابسمالها 
داهم، الكائن ضقرها بالداا البيماء، 
السج2  يوسف،  ضوالي  شااع   ،2

التجااي الداا البيماء 333.
يمثلها ائيسها ضديرها العام السيد 

ضحمد الكتاني.
الساكن  الكتاني،  ضحمد  السيد 
شجر  ضمر  )بنفا(  البيماء  بالداا 

التوت اقم 31.
الساكن  حمدو ،  ا�سى  السيد 
 ،17 قطاع  الر1اض(  )حي  بالرباط 
ضحج الر1اض، عمااة  1، الشقة 6، 

شااع النخي2.

الشعبي  «البنك  شركة 
ابسمالها  شركة ضساهمة  املركزي»، 
الكائن  داهم،   2.022.546.560
شااع   ،101 البيماء،  بالدا  ضقرها 
السج2 التجااي  ضحمد الزاقطوني، 

الداا البيماء 28173.
املمثلة تمثيال صحيحا ضن طرف 
ضحمد  السيد  العام  ضديرها  ائيسها 

كر1م ضنير.
السيد ضحمد كر1م ضنير، الساكن 
بالداا البيماء )حي النخي2(، 7، زنقة 
ابن بوا1د، إقاضة شوقي، الشقة اقم 

.19
السيد حسن ضراد، الساكن بالداا 
ببو  زنقة   ،7 ااسي (،  )حي  البيماء 

املحاسن الرواني.
«فيدااوك   : الحسابات  ضراقب 

كرا  توانتو ».
الداا البيماء، 7 ، زنقة عالل بن 

عبد هللا.
يتكو    : واألاباح  االحتياطيات 
الربح  ضن  للتوزيع  القاب2  الربح 
الصافي للسنة املالية، بعد املخصص 
وتخصيص  القانوني  لالحتياطي 
املرحلة،  السابقة  الصافية  النتائج 
للجمعية  يمكن  الربح،  هذا  وضن 
املبالغ  جميع  تقتطع  ب   العاضة 
التي ترى ضن املناسب ب  تستعملها 
كمخصص لجميع بضوال االحتياطات 
يمنح الرصيد  بو ترحيلها ضن جديد، 
شك2  على  للمساهمي   وجد  إ  

ابيحات.
يخمع   : قابلية األسهم للتفو1ت 
تفو1ت األسهم لألغياا لقبول ضجلس 

اإلدااة.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 
لدى املحكمة التجاا1ة للداا البيماء 
اقم  تحت   2021 ضااس   23 بتاا1خ 

.771311
تم قيد الشركة بالسج2 التجااي 
للداا البيماء تحت اقم 495717 ضن 

السج2 التحليلي.
ضجلس اإلدااة

338 P

RILLIMMO

توسيع غرض الشركة
العادية  غير  العاضة  الجمعية  إ  

املنعقدة في 15 ضااس 2021 للشركة 

الحاضلة لتسمية RILLIMMO شركة 

داهم،   300.000 ضساهمة ابسمالها 

 ،71 البيماء،  بالداا  ضقرها  الكائن 

زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق الرابع 

البيماء  الداا  التجااي.  )السج2 

482545(، قد قرات :

توسيع نشاطات الشركة لتشم2 

استغالل األاا�سي الفالحية.

ضحرا  لذلك،  نتيجة  التعدي2 

الفص2 الثالث ضن النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة للداا 

البيماء بتاا1خ 30 ضااس 2021 تحت 

اقم    772.
ضجلس اإلدااة

339 P

HOLDSUN

توسيع غرض الشركة
العادية  غير  العاضة  الجمعية  إ  

املنعقدة في 12 ضااس 2021 للشركة 

الحاضلة لتسمية HOLDSUN شركة 

داهم،   300.000 ضساهمة ابسمالها 

 ،71 البيماء،  بالداا  ضقرها  الكائن 

زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق الرابع 

البيماء  الداا  التجااي.  )السج2 

481437(، قد قرات :

توسيع نشاطات الشركة لتشم2 

استغالل األاا�سي الفالحية.

ضحرا  لذلك،  نتيجة  تعدي2 

الفص2 الثالث ضن النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة للداا 

البيماء بتاا1خ 30 ضااس 2021 تحت 

اقم 772445.
ضجلس اإلدااة

340 P
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MY REALDEV
توسيع غرض الشركة

العادية  غير  العاضة  الجمعية  إ  

املنعقدة في 15 ضااس 2021 للشركة 

 ،MY REALDEV لتسمية  الحاضلة 

 300.000 ابسمالها  شركة ضساهمة 

داهم، الكائن ضقرها بالداا البيماء، 

71، زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق 

الداا  التجااي.  )السج2  الرابع 

البيماء 481435(، قد قرات :

توسيع نشاطات الشركة لتشم2 

استغالل األاا�سي الفالحية.

ضحرا  لذلك،  نتيجة  تعدي2 

الفص2 الثالث ضن النظام األسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة للداا 

البيماء بتاا1خ 30 ضااس 2021 تحت 

اقم 772446.
ضجلس اإلدااة

341 P

INTERVET MAROC
تغيير طر1قة ضمااسة املدير1ة العاضة

يناير   25 بتاا1خ  ضداولة  بموجب 

شركة  إدااة  ضجلس  فإ    ،2021

شركة   ،INTERVET MAROC

 2 .800.000 ابسمالها  ضساهمة، 

داهم، الكائن ضقرها بالداا البيماء، 

الزاقطوني  شااع   ،168/166

البيماء  الداا  التجااي.  )السج2 

للمادة  تطبيقا  قرا  قد   ،)98413

املتعلق   17.95 ضن القانو  اقم   67

املدير1ة  ب   املساهمة،  بشركات 

اآل   ضن  سيتوالها  للشركة  العاضة 

ضع  اإلدااة،  ضجلس  ائيس  فصاعدا 

اكتسابه صفة ائيس ضدير عام.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة للداا 

البيماء بتاا1خ 17 ضااس 2021 تحت 

اقم 770446.
ضجلس اإلدااة

342 P

STE PHARMACIE AZZOUZI
SARL AU

تأسيس شركة
في ضؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم   2021 فبراير   16

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحم2  التي  الوحيد  الشر1ك  وذات 

الخصائص التالية :

 STE PHARMACIE AZZOUZI

SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشر1ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد. 

الهدف االجتماعي : صيدلية.
ابس املال : 1.500.000 داهم.

املدة : 99 سنة.

شااع   ، 7  : االجتماعي  املقر 

الوحدة اجس ب فاس.

في ضؤاخ  عرفي  عقد   وبمقت�سى 

16 فبراير 2021 تم تعيي  السيد عمر 

كمسير   C332187 وطنيته  عزوزي 

للشركة.

السج2 التجااي اقم 66989.

343 P

 FASTE MOBILIER DE شركة

BUREAU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 20، عمااة 37

إقاضة السعادة الحي املحمدي 

بأكاادير

املسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بأكادير   2021 فبراير   13 بتاا1خ 

املواصفات  ذات  شركة  تأسيس 

التالية :

 FASTE MOBILIER  : التسمية 

DE BUREAU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

الهدف االجتماعي : ضعدات وبثاث 

واملعدات  الكمبيوتر  لوازم  املكاتب، 

لوازم  املكتبية،  اللوازم  التقنية، 

وضعدات ا1اضية.

التجااة العاضة.

املعدات  بنواع  جميع  تصنيع 

وبثاث املكاتب.

عمااة   ،20  : االجتماعي  املقر 

املحمدي  الحي  السعادة  إقاضة   ،37

بأكادير.

املدة : 99 سنة.
يتكو    : االجتماعي  الربسمال 

 100 داهم ضقسم إلى   100.000 ضن 

للسهم،  داهم   1.000 بقيمة  حصة 

لفائدة السيد اضنوز لحسن.

تم تعيي  السيد   : تسيير الشركة 

اضنوز لحسن كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير ضحدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  التجاا1ة  باملحكمة  القانوني 

اقم  تحت   2021 ضااس   3 بتاا1خ 

.98550

سج2 تجااي اقم : 46423.
للخالصة والبيا 

344 P

DIDI TECH
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ذات الشر1ك الوحيد

الربسمال االجتماعي : 100.000 

داهم

عنوا  ضقرها االجتماعي :

 MAG 48 /1 N°1512 A COTE

 DE LA MOSQUEE SIDI

 ABDESSALAM ALFASSI ZIAT

FES 
اقم التقييد في السج2 التجااي

36877

ح2 شركة )في طوا التصفية(
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

للشركة  بفاس   2021 يناير   22

والشر1ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد : DIDI TECH، الكائن ضقرها 

 MAG48/1 N°1512 A االجتماعي 

 COTE DE LA MOSQUEE SIDI

ABDESSALAM ALFASSI ZIAT

ضن طرف الشر1ك الوحيد : السيد 

قرا ح2  عبد املجيب غزاوي ديدي، 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

تصفية   : الوحيد ضن بج2  الشر1ك 

الشركة.

 MAG48/1 وحدد ضقر التصفية 

 N°1512 A COTE DE LA

 MOSQUEE SIDI ABDESSALAM

ALFASSI ZIAT

املجيب غزاوي ديدي  وعي  عبد 

وعنوانه : 9 ضكرا شااع عالل الفا�سي 

البطحاء فاس كمصفي للشركة.

وعند االقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وضح2 تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.

تم اإليداع   : تم اإليداع القانوني 

بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  القانوني 

بتاا1خ 10 فبراير 2021.

345 P

STE DIDI TECH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر1ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 

 MAG 48 /1 N°1512 A COTE

 DE LA MOSQUEE SIDI

 ABDESSALAM ALFASSI ZIAT

إغالق التصفية
العام  الجمع  ضحمر  إثر  على 

يناير   22 املنعقد بتاا1خ  االستثنائي، 

2021 بفاس، تقرا ضا يلي :

إغالق التصفية اإلداا1ة للشركة 

وحذفها ضن السج2 التجااي.

تبرئة املصفي السيد عبد املجيب 

.C573617 : ديدي ب.ت.و

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بفاس تحت اقم 1207/21 

بتاا1خ 15 ضااس 2021.

346 P
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FONCIERE CMC
ابسمالها : 600.000 داهم

املقر االجتماعي : تقاطع طر1ق 
الطر1ق اقم 50 والطر1ق الوطني

اقم 11، ص.ب 0207 
طر1ق النواصر، سيدي ضعروف

الداا البيماء
افع ابسمال الشركة

إدااة  ضجلس  ضحمر  على  بناء 
 15 في  املنعقد   FONCIERE CMC
:اقتراح  يلي  ضا  تقرا   ،2021 يناير 
بمساهمة  الشركة  ابسمال  ز1ادة 
داهم   599.700.000 بمبلغ  نقدية 
إلى  داهم   300.000 ضن  وز1ادته 
داهم وذلك بإصداا   600.000.000
 100 5.997.000 سهم جديد بقيمة 
داهم ضن القيمة االسمية لك2 ضنهما.

النظام  تعدي2  تفو1ض  اقتراح 
األسا�سي للشركة ملجلس اإلدااة.

اقتراح تعيي  ضكتب التكو1ن املنهي 
ملدة  للشركة  الشغ2 ضديرا  وإنعاش 
اجتماع  نهاية  في  تنتهي   )2( سنتي  
للسنة  العادية  العاضة  الجمعية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2022.
دنيا بن  استقالة السيدة خنساء 
عباس التعااجي ضن ضهاضها كرئيسة 

ملجلس إدااة الشركة.
بضية  السيد  باستقالة  االعتراف 
تنفيذي  كرئيس  ضهاضه  ضن  برادة 

للشركة.
تعيي  السيدة لبنى اطريشا ائيس 

ضجلس اإلدااة.
القرااات االستثنائية :

بناء على ضحمر اجتماع الجمعية 
شركة  ملساهمي  املشترك  العموضية 
فاتح  في  املنعق   FONCIERE CMC

فبراير 2021، تقرا ضا يلي :
ز1ادة ابسمال الشركة بمساهمة 
داهم   599.700.000 بمبلغ  نقدية 
إلى  داهم   300.000 ضن  ليصبح 
داهم وذلك بإصداا   600.000.000
5.997.000 بسهم جديدة بقيمة100 
داهم بالقيمة االسمية  املتفق عليها.

اإلدااة  ملجلس  الصالحيات  ضنح 
لز1ادة  نهائي  بشك2  العملية  إلتمام 
ابسمال الشركة عن طر1ق املساهمة 

األسا�سي  النظام  وتحديث  النقدية 

7 ضن النظام  ضن خالل تعدي2 املادة 

األسا�سي للشركة.

في القرااات العادية :

ضكتب  تعيي   على  املصادقة 

التكو1ن املنهي وإنعاش الشغ2 كمدير 

تنتهي   )2( جديد للشركة ملدة عاضية 

العاضة  الجمعية  اجتماع  نهاية  في 

العادية للحسابات للسنة املنتهية في 

31 ديسمبر 2022.

إدااة  ضجلس  ضحمر  على  بناء 

 22 في  املنعقد   FONCIERE CMC

فبراير 2021 تقرا ضا يلي :

بمبلغ  املال  ابس  ز1ادة  تحقيق 

ضن  ليصبح  داهم   599.700.000

 600.000.000 إلى  داهم   300.000

سهم   5.997.000 بإصداا  داهم، 

بخباا بقيمة 100 داهم لك2 سهم.

الجديد  التوزيع  بشأ   توضيح 

لربس املال.

ضن   7 للمادة  املقاب2  التعدي2 

واالعتماد  للشركة  األسا�سي  النظام 

املحدث  األسا�سي  للنظام  الكاض2 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ  البيماء 
اقم 13038.

للتلخيص والنشر

املسيرة

347 P

NO.FA.TEC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : شااع املجد زنقة 
الهناء لقواس حي يعقوب املنصوا 

الرباط

تصفية شركة
بمقت�سى ضحمر الجمعية العاضة 

 NO.FA.TEC لشركة  االستثنائية 

 ،2021 فبراير   15 بتاا1خ  تم  الذي 

تقرا ضا يلي :

قراا التصفية املسبقة.

بحمد  السيد  املصفي  تعيي  

الفانوي وتحديد ضهاضه.

للتصفية  االجتماعي  املقر  تعيي  

في شااع املجد زنقة الهناء لقواس حي 

يعقوب املنصوا الرباط.

بحمد  للسيد  االجتماعي  التوقيع 

الفانوي.

ضسائ2 بخرى.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2021 ببر21   6 بالرباط بتاا1خ 

اقم 91 112.
ضن بج2 التلخيص والنشر

التسيير

348 P

SOCIETE E.M.B.R
SARL

 Adresse : N49 RUE 1 QUARTIER

 ERRAJAE JNANE MY KAMEL

CHAMP DE COURSE-FES

R.C : 45661 - T.P : 13613020

I.F : 15223363

ICE : 002657140000069

تصفية شركة
غير  العام  الجمع  بمقت�سى 

 2020 ديسمبر   3 بتاا1خ  العادي 

 E.M.B.R SARL شركة  شركاء  فإ  

شركة ضحدودة املسؤولية، ابسمالها 

داهم وضقرها االجتماعي :   100.000
جنا   الرجاء  حي   1 زنقة    9 اقم 

فاس  الخي2  ضلعب  الكاض2  ضوالي 

قراوا ضا يلي :

املصادقة على الحصيلة اإلجمالية 

للتصفية.

إبراء املصفي وإعفائه ضن ضهاضه.

E.M.B.R شركة  تصفية  إنهاء 

شركة ضحدودة املسؤولية.

لدى  تم  قد  القانوني  الوضع  إ  

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

تحت   2021 ضااس   15 بفاس بتاا1خ 

اقم 2021/1199.

349 P

STE EXTRAT BENAE
SARL

في ضسج2  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بالرباط تم تأسيس   2021 22 ضااس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
EXTRAT BENA : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الترو1ج   : االجتماعي  هدفها 
العقااي - بيع ضواد البناء - بشغال 

ضختلفة.
ابس املال : 100.000 داهم.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
 1 الحمد  زهرة   : االجتماعي  املقر 
ضقاطعة العيايدة املبنى 6 الشقة 5 

سال الجديدة سال.
التسيير : تسير الشركة ضن طرف 

السيدة فتيحة العبدي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بسال تحت اقم 33297.
350 P

STE NORMIE TRAV
SARL

في ضؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
26 ضااس 2021 بسال، قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

والتي تحم2 الخصائص التالية :
 STE NORMIE TRAV  : التسمية 

SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الفلكنة،   : االجتماعي  الهدف 
وضواد  األشرطة  املطاط،  تقسية 

ضختلفة، بشغال ضختلفة.
داهم   100.000  : املال  ابس 
ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 100 

داهم للحصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
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ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
املقر االجتماعي :  2 شااع األضير 
القر1ة  الرشاد،  حي  ضحمد،  سيدي 

سال.
التسيير : تسير الشركة ضن طرف 
السيد الزو1زي ضحمد بضي  والسيد 

قتقات نوا الدين.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 33293 اقم  تحت  بسال  القانوني 

بتاا1خ فاتح ببر21 2021.
351 P

MSIN GESTION
الز1ادة في ابسمال الشركة
التعدي2 النظاضي التالزضي

العادية  غير  العاضة  الجمعية  إ  
للشركة   2021 يناير  املنعقدة في  1 
 MSIN GESTION لتسمية  الحاضلة 
شركة ضساهمة، الكائن ضقرها بالداا 
البيماء )عي  الشق الحي الحسني(، 
عمااة  ضعروف،  سيدي  بلدية 
)السج2  التوفيق  إقاضة  «ز1نيث»، 
التجااي الداا البيماء 87935( قد :

قرات الز1ادة في ابسمال الشركة 
ضن  لرفعه  داهم    .000.000 بمبلغ 
 5.000.000 إلى  داهم   1.000.000
  0.000 إحداث  طر1ق  عن  داهم، 
سهم ذات 100 داهم كقيمة إسمية، 

تدفع قيمتها كاضلة عند االكتتاب.
عدلت نتيجة لذلك تحت الشرط 
املوقف ملعاينة اإلنجاز النهائي للز1ادة 
السادس ضن  الفص2  الربسمال،  في 

النظام األسا�سي.
خالل  اإلدااة  ضجلس  عاين 
 ،2021 ضااس   8 بتاا1خ  اجتماعه 
الربسمال  في  للز1ادة  النهائي  اإلنجاز 
ضن 1.000.000 داهم إلى 5.000.000 
ضن   6 للفص2  تالزضيا  وعدل  داهم 

النظام األسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
المبط لدى املحكمة التجاا1ة للداا 
 2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ  البيماء 

تحت اقم 772986.
ضجلس اإلدااة

352 P

STARS TRES
SARL

املقر الرئي�سي : عمااة 30 شقة 8 
شااع ضوالي بحمد الوكيلي حسا  

الرباط
تأسيس شركة

تم  ضوقع  خاص  عقد  نهاية  في 
ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ضحدودة بالخصائص التالية :
إسم الشركة : سطااز طريس.

شقة   30 عمااة   : عنوا  الشركة 
8 شااع ضوالي بحمد الوكيلي حسا  

الرباط.
البناء  بعمال   : الشركة  نشاط 

املختصة.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
ضقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 
داهم لك2 ضنها ضرقمة ضن 1 إلى 1000.
املسير : السيد عديوي عبد اإلله، 
السيد إبراهيم كروم والسيد فيص2 

بوكادير.
التجااي  السج2  إيداع  تم 
تحت  لتمااة  االبتدائية  باملحكمة 
 2021 ببر21   6 بتاا1خ   4038 الرقم 

اقم التسجي2 80 112.
353 P

 SOCIETE IPOR DE
 MENUISERIE ET
D’ASSEMBLAGE

شركة ابوادوضنوزاي اداسمبالج
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد
ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : ضكناس املنطقة 
الصناعية ضجاط تجزئة اقم 3
اقم السج2 التجااي 079 2
الرفع ضن قيمة الربسمال ضن

100.000 داهم إلى 2.000.000 داهم
تغيير النظام األسا�سي للشركة

بمقت�سى ضحمر الجمع العام غير 
العادي بتاا1خ 2 ضااس 2021 لشركة 
اداسمبالج  ابوادوضنوزاي  شركة 
 STE IPOR DE MENUISERIE ET

D’ASSEMBLAGE تقرا ضا يلي :

ضن  الربسمال  قيمة  ضن  الرفع 

 2.000.000 إلى  داهم   100.000

داهم وذلك بز1ادة 1.900.000 داهم 

اكتتابها  تم  جديدة  حصص  وخلق 

وتحر1رها كاضلة.

األسا�سي  النظام  بنود  تغيير 

بهذه  عالقة  لها  التي  للشركة 

 96-5 اقم  لقانو   )طبقا  التغييرات 

لظهير 13 فبراير 1997).

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

بمكناس بتاا1خ 5 ضااس 2021 تحت 
التجااي  السج2  واقم   1180 اقم 

.2 079
للخالصة والنشر
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شركة الراشدية بويلدنك
STE ERRACHIDIA BUILDING

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بمكناس يوم 

تم تأسيس شركة   ،2021 يناير   18

ضميزاتها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كالتالي :

الراشدية  شركة   : التسمية 

 STE ERRACHIDIA بو1لدنك 

BUILDING

الهدف : 

األشغال املختلفة بو البناء.

املناقشة.

ضكناس،   : االجتماعي  املقر 
ا1اض   ،746 اقم  األا�سي،  الطابق 

اإلسماعيلية الز1تو .

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

في  للشركة  االجتماعي  الربسمال 

 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000

100 داهم  حصة اجتماعية ضن فئة 

حرة نقدا ضقسمة كالتالي :

السيد ضحمد بنعي�سي الحاض2 ل 

ب.ت.و اقم UC 5878 ب 00  حصة 

اجتماعية.

الحاض2  بنعي�سي  اضوا   السيد 

 300 ب   D 965889 ل ب.ت.و اقم 

حصة اجتماعية.

الحاض2  بنعي�سي  عثما   السيد 

 300 ب   D 863599 ل ب.ت.و اقم 

حصة اجتماعية.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدااة 

اضوا   والسيد  بنعي�سي  ضحمد 

بنعي�سي، ملدة غير ضحدودة.

التوقيع  اهن  الشركة   : التوقيع 

بنعي�سي  ضحمد  للسيدا   املنفرد 

 UC 5878 اقم  ب.ت.و  ل  الحاض2 

واضوا  بنعي�سي الحاض2 ل ب.ت.و 
.D 965889 اقم

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها.

األاباح  ضن   %5 تقتطع   : األاباح 

لفائدة صندوق االحتياط القانوني، 

حسب  و1وزع الفائض على الشركاء 

واحد  لك2  اململوكة  الحصص  عدد 

ضنهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   2021 فبراير   18 في  التجاا1ة 
التجااي  السج2  واقم   785 اقم 

.52275
للخالصة والنشر
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مقهى ندا بال
CAFE NADABELLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : ضكناس، اقم 1

السوق البلدي، شااع فر1د 

األنصااي، ضرجا  2
اقم السج2 التجااي 9 88 

تفو1ت للحصص االجتماعية
تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

ديسمبر   29 بتاا1خ  العادي  غير 

 CAFE 2020 لشركة «ضقهى ندا بال» 

NADABELLA قد تقرا ضا يلي :

اجتماعية  حصة   350 تفو1ت 

ل  الحاض2  ملكي،  ضحمد  للسيد 

ب.ت.و اقم GJ37845 لصالح السيد 

 وحيد زاوال الحاض2 ل ب.ت.و اقم

.D523729
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اجتماعية  حصة   100 تفو1ت 

ل  الحاض2  سالوي،  كمال  للسيد 

ب.ت.و اقم C334654 لصالح السيد 

 وحيد زاوال الحاض2 ل ب.ت.و اقم

.D523729

األسا�سي  النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه التغييرات 

لظهير  96-5 اقم  لقانو    )طبقا 

13 فبراير 1997).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 يوم  بمكناس  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 961، واقم السج2 

التجااي 9 88 .
للخالصة والنشر

356 P

UNIVERSAL TRADERS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

في ضؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

في واملسج2   2021 فبراير   18 

تأسست  بالرباط   2021 ضااس   23

الشركة ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

الهدف االجتماعي : 

بجهزة  وتجااة  وتصدير  استيراد 

الكمبيوتر واللوازم املكاتب.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

اجتماعية  حصة   100 إلى  ضقسمة 

ضوزعة للحصة  داهم   100  بقيمة 

كما يلي :

 1000 ب   ABUZAR GHAFFARI

حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
شااع    8 اقم   : االجتماعي  املقر 

فال ولد عمير بكدال الرباط.
 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.150859

357 P

DOUIRMI VISION
SARL AU

تأسيس شركة
تاجر نظااات   : الهدف االجتماعي 

بالتقسيط بخصائية نظااات.
 10 اقم  املح2   : االجتماعي  املقر 
السالوي  عمر  زنقة  األا�سي  الطابق 

إقاضة اقم 6 الرباط.
داهم   20.000  : ابسمال الشركة 
 100 200 حصة ضن فئة  ضقسمة ل 
للسيدة  الواحدة  للحصة  داهم 

خديجة اضو1رضي.
خديجة  للسيدة   : التسيير 

اضو1رضي.
التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 
 : بالرباط  التجاا1ة  للمحكمة 

.150877
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 STE TAFER GLOBAL
 VIANDE
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
2021  وضع  تم بتاا1خ  0 ضااس 
قانو  ضنظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشر1ك الوحيد باملميزات 

التالية:
الهدف: جميع بنشطة الجزااة.

ضقاول إدااة العمليات الزااعية.
املشاايع  حول  فنية  نصيحة 

الزااعية.
تدا1ب «تسمي  آألاانب».

ضستشاا تربية.
تربية األغنام واملاعز والحيوانات 

املصممة للذبح.
األلبا ،  وببقاا  الحيوانات  تربية 
تسو1ق الحليب وضشتقاته، الزااعة.

املنتجات  جميع  وتسو1ق  تصنيع 
الغذائية للموا�سي.

تاجر الجملة وشبه الجملة للحوم.
فواكه  جملة  تاجر  التفاصي2، 

وخمروات وتقسيط.
تاجر بقالة بالجملة وتقسيط.

استيراد وتصدير.
: دواا بوالد حمزة  املقر االجتماعي 
قلعة  عمالة  صبيح  بوالد  جماعة 

السراغنة.

تاا1خ  ضن  تبتدئ  سنة   99 املدة: 
التأسيس النهائي للشركة.

100 داهم  الربسمال االجتماعي:  
فئة  ضن  سهم   1000 على  ضقسمة 

100 داهم ضوزعة كاآلتي:
  ...... ضحمد  الطافر  السيد 

1000حصة.
إلى  يناير  فاتح  ضن  املالية:  السنة 

31 دجبر. 
السيد   طرف  ضن  تسيير  اإلدااة: 

الطافر ضحمد.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
المبط للمحكمة التجاا1ة بمراكش 
اقم 12/   ،2021 ضااس   22 بتاا1خ 

. 2021
359 P

STE SABIRY BEAUTY
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
2021  وضع  تم بتاا1خ 15 ضااس 
قانو  ضنظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشر1ك الوحيد باملميزات 

التالية:
والعناية  التجمي2  ضركز  الهدف: 

بالبشرة.
بيع ضنتجات التجمي2.

صالو  تجمي2 و تصفيف الشعر.
شراء وبيع ضنتجات وضواد الحالقة 

والتجمي2.
استيراد و تصدير.

 ،786: اقم   : االجتماعي  املقر 
، طر1ق بسفي  2املساا   : املكتب اقم 

ضراكش.
تاا1خ  ضن  تبتدئ  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي للشركة.
100 داهم  الربسمال االجتماعي:  
فئة  ضن  سهم   1000 على  ضقسمة 

100 داهم ضوزعة كاآلتي:
  ...... حنا   الصبيري  السيدة 

1000حصة.
إلى  يناير  فاتح  ضن  املالية:  السنة 

31 دجبر. 
تسيير ضن طرف السيدة:  اإلدااة: 

الصبيري حنا .

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  للمحكمة  المبط  كتابة 
  ،2021 ضااس   29 بتاا1خ  بمراكش 

اقم122348.
360 P

 SOCIETE AYMEN ABID DE
 COMMERCE

SARL AU
السج2 التجااي اقم : 495629 

 5 بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 
ضااس 2021، تم تأسيس شركة ذات 
الشر1ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
 STE AYMEN  : الشركة  تسمية 
.ABID DE COMMERCE SARLAU

التجااة في  غرض الشركة بإيجاز: 
املغرب وخااجه،  التصديرواالستيراد 
ابن  زنقة   117  : املقراالجتماعي 
ضونير إقاضة الزاقا الطابق االول اقم 

2، املعاا1ف بالداا البيماء.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة :99 سنة.
 10.000 الشركة:  ابسمال  ضبلغ 
 100 100حصة بقيمة  داهم ضقسم 

داهم في ضلك الشر1ك الوحيد.
بيمن  السيد  يعي    : التسيير 
التونسية  الجنسية  صاحب  عبيد 
واملزداد بمدينة السفاقسب تونس، 
والقائم بالداا البيماء، كمسير وحيد 

للشركة.
بمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
املركز  عبر  البيماء  الداا  التجاا1ة 
و  البيماء  للداا  لالستثماا  الجهوي 
تحت اقم السج2 التجااي 495629.
361 P

STE IMLIL FOOD
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
2021  وضع  10ضااس  تم بتاا1خ  
قانو  ضنظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشر1ك الوحيد باملميزات 

التالية :
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الغذائية  املواد  بائع   : الهدف 

بالتقسيط.

بائع السجائر بالتقسيط.
املقر االجتماعي : اقم 786، املكتب 
اقم 2 املساا ، طر1ق بسفي  ضراكش.

تاا1خ  ضن  تبتدئ  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي للشركة.

100 داهم  الربسمال االجتماعي:  

فئة  ضن  سهم   1000 على  ضقسمة 

100 داهم ضوزعة كاآلتي:

  .... إشراق  إضلي2  السيدة 

1000حصة.

إلى  يناير  فاتح  ضن  املالية:  السنة 

31 ديسمبر. 

تسيير ضن طرف السيدة  اإلدااة: 

إضلي2 إشراق.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط للمحكمة التجاا1ة بمراكش 
اقم    ،2021 ضااس   19 بتاا1خ  

.121872

362 P

DADA FOOD
SARL AU

شركة  ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد
ابسمالها : 100.000 داهم 

ضقرها االجتماعي : 61، شااع اللة 

ياقوت، زاو1ة ضصطفى املعاني

الطابق الثاني اقم 62، ضركز الر1اض

الداا البيماء

تأسيس شركة  ذات ضسؤولية 
ضحدودة بشر1ك وحيد

بالداا  ضؤاخ  عرفي  لعقد  تبعا 

البيماء في 11 ضااس 2021، تم وضع 

قانو  بسا�سي لشركة ذات ضسؤولية 

ضميزاتها  وحيد،  بشر1ك  ضحدودة 

كالتالي :

 DADA  : الشك2  التسمية، 

ضسؤولية  ذات  شركة   FOOD

ضحدودة بشر1ك وحيد.

الهدف : 

تشغي2  وإدااة  وتطو1ر  إنشاء 

املطاعم بجميع بنواعها.

الجاهزة  الوجبات  تحمير 
املوقع  في  والبيع  واملشروبات 
والتوصي2  الخااجية  والطلبات 

للمنازل.
ضقرها   : االجتماعي  املقر 
ياقوت،  شااع اللة   ،61 االجتماعي : 
الطابق  املعاني،  ضصطفى  زاو1ة 
الداا  الثاني اقم 62، ضركز الر1اض، 

البيماء.
 26 ضن  اعتبااا  سنة   99  : املدة 
في  تسجيله  تاا1خ   2021 ضااس 

السج2 التجااي.
في  ضحدد   : الشركة  ابسمال 
 1000 إلى  ضقسم  داهم،   100.000
100 داهم  حصة اجتماعية ضن فئة 
بالكاض2،  ضحراة  الواحدة،  للحصة 
ضع  يتناسب  بما  للشر1ك  وتخصص 

ضساهمته.
 1000  : السيد عبد العز1ز نوحي 

حصة اجتماعية.
عبد  السيد  تعيي   تم   : التسيير 
العز1ز نوحي ضسيرا للشركة ملدة غير 

ضحدودة.
ضن  ابتداء   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
بعد  الصافية  األاباح   : األاباح 
والتنظيمية  القانونية  االقتطاعات 

ضخصصة للشر1ك.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني في املحكمة التجاا1ة بالداا 
البيماء بتاا1خ 26 ضااس 2021 تحت 

اقم 772166.
في  الشركة  تسجي2  تم  وقد 
السج2 التجااي تحت اقم 496557.

ضن بج2 اإليجاز والبيا 
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س.ل.و أنالين سيرفيس
SLO ONLINE SERVICES

SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
البيماء في 17 ضااس 2021 تأسست 
سيرفيس»  بنالين  «س.ل.و  شركة 
 SLO ONLINE SERVICES SARL
AU والتي تحم2 الخصائص التالية :

بنالين  «س.ل.و   : التسمية 
 SLO ONLINE سيرفيس» 

.SERVICES SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.
الغرض االجتماعي :

إنشاء املحتوى املواقع اإللكترونية 
وإدااة وسائ2 التواص2 االجتماعي.

التي  األنشطة  ك2  عاضة  وبصفة 
تعود على الشركة بالربح.

 100.000  : الشركة  ابسمال 
داهم.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 
سنة ك2  ضن  ديسمبر   31 إلى   يناير 
ضا عدا السنة األولى تبتدئ ضن تاا1خ 

التسجي2.
املقر االجتماعي : 10 شااع الحر1ة 

الطابق 3 اقم 5 الداا البيماء.
إدااة الشركة : يتم تسيير الشركة 

ضن طرف السيد عمر لحلو.
اقم  تحت  التجااي  السج2 
 2021 ضااس   29 بتاا1خ   496621

باملحكمة التجاا1ة بالداا البيماء.
364 P

 SOCIETE PROPULSEUR DU
BATIMENT
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée
à Associe Unique

Au Capital de 10.000 Dhs
 Siège Social : BD

 EL MOUAHIDINE IMM
TRESOR N1 OUJDA

بموجب عقد عرفي بتاا1خ 3 ضااس 
ذات  شركة  تأسيس  تقرا   2021
الوحيد  الشر1ك  ضسؤولية ضحدودة 

بالخصائص التالية :
 PROPULSEUR التسمية : شركة

DU BATIMENT
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة الشر1ك الوحيد.
شااع املوحدين   : املقر االجتماعي 

عمااة تر1زوا اقم 1 وجدة.

الهدف االجتماعي : ضطوا عقااي.

ضحدد   : االجتماعي  الربسمال 

 100 بقيمة  داهم   10.000 ضبلغ  في 

للحصة.

عبد  السيد  تعيي   تم   : التسيير 

لبطاقة  الحاض2  طلحاوي  الرزاق 

 F505333 اقم  الوطنية  التعر1ف 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

ضحدودة.

تم تسجي2 الشركة لدى املحكمة 

 36881 اقم  تحت  بوجدة  التجاا1ة 

بتاا1خ 19 ضااس 2021.

365 P

STE LABO M
شركة ذات املهام املحدودة

تاسيس شركة
ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

 2021 ضااس  يوم  0  بالبيماء 

وضع  تم  املدينة  بنفس  وضسج2 

ذات  لشركة  االساسية  القواني  

املهام املحدودة املميزات التالية:   

التسمية : اخذت الشركة تسمية 

.LABO M  : لها

املقر الرئي�سي  :   97 شااع ضحمد 

الخاضس الداا البيماء.

الغرض:     ضجال املطاعم.

الراسمال  حدد   : الربسمال 

داهم    300.000 في  االجتماعي 

فئة   حصة ضن    3000 وضقسمة الى 

100  داهم للحصة و ضوزعة كالتالي : 

 ERIC حصة      100*1000

.SOUSSANA

 MOULAY *100 حصة     1000

.ISMAIL CHERIF ALAMI

 TAWFIK حصة     100*1000

.CHRAIBI

املدة  :   حددت ضدة الشركة في 99 

بالسج2  تاا1خ تسجيلها  ابتداءا ضن 

التجااي.

  ERIC SOUSSANA: التسيير 

 MOULAY ISMAIL CHERIF

.ALAMI , TAWFIK CHRAIBI
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القانوني  االيداع  تم   : االيداع 

لدى املحكمة التجاا1ة بالبيماء يوم  

05/04/2021 و  تحت اقم 773350.
التجااي  بالسج2  والتسجي2 

لدى املحكمة التجاا1ة بالبيماء يوم 

05/04/2021 و تحت اقم 497835.
للنشر و البيا 

366 P

STE STUDIO TARAXACO
                                                                SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ابسمالها:  100.000 داهم    

ضقرها االجتماعي :  345 املساا طر1ق 

بسفي ضراكش: ضقرها االجتماعي                                  

تأسيس شركة

 5 بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 

 9 بتاا1خ    وضسج2   ،2021 ضااس 

ضااس 2021، تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة  ذات الخصائص 

التالية :

 STE STUDIO    : التسمية الشركة

.TARAXACO SARL

داخ2  الشركة  تعنى   : الغرض    

املغرب و خااجه لفائدتها بو للغير ب:  

التصميم والديكوا.

االستيراد والتصدير.

 السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

الى 31 دجنبر ضن ك2 سنة.   
املقر االجتماعي :  اقم 345 املساا  

طر1ق بسفي ضراكش.
داهم   100.000  : ضال  ابس 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة ضحراة كاضلة.

الشركة  بتسيير  يقوم  التسيير: 

ضاسيمليانو,يشااكه  كاالن�سي  السيد 

في التسيير ك2 ضن السيد بيترو كاايس 

والسيدة جسيكا الضبرت.

  تم القيام باإليداع القانوني لدى 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابـة 

 ،2021 ضااس   29 بتاا1خ  بمراكش  
السج2 التجااي    ،3226 تحت اقم 

اقم112925.    

367 P

  STE ELECABLE
S.A.R.L

تأسيس شركة
في  ضؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إيداع  تم   ،2021 22فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:
ELECABLE  S.A.R.L  : التسمية 
الهدف : استيراد وتجااة وتوزيع املواد 
وتكنولوجيا  الكهربائية  واملعدات 

املعلوضات.
  الهاتف واإللكتروني.

، تسو1ق  البيع، اإلصالح  الشراء، 
واستيراد. 

املعدات  جميع  وتوزيع  تسو1ق 
املادية.

املنتجات وامللحقات وقطع الغياا 
وتكنولوجيا  بالكهرباء  املتعلقة 

املعلوضات.
بضن اإللكترونيات واالتصاالت    
واملراقبة  والالسلكية  السلكية 

بالفيديو وبجهزة املكاتب.
إنشاءات  بو  بعمال  ضقاول 

ضختلفة.
تنفيذ وإنجاز كافة ضواقع البناء بو 

األعمال ضهما كا  نوعها.
ضواد  جميع  وبيع  ونق2  شراء 

وضنتجات البناء.
والرخام  التبليط  بعمال  إنجاز 
والطالء  والسباكة  املائي  والعزل 
املعدنية  والنجااة  والكهرباء 

والخشبية.
االختراع  براءات  تمثي2 
التجاا1ة  والعالضات  والتراخيص 
األجنبية بو املحلية لتسو1قها سواء في 

املغرب بو في الخااج.
املقر االجتماعي : 71 بقعة 56 حي 
الداا  شااع الحزام الكبير   التسير2 

البيماء.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 
داهم    0.000 في  االجتماعي ضحدد  
00  حصة اجتماعية ضن  ضقسم إلى 
ضكتتبة  للواحدة،  داهم   100 فئة  

وضحراة بالكاض2 و ضوزعة لفائدة :

ضساهم  يحيى  البوعزاوي  السيد 

نقدا ...... ...... ...... 200 سهم.

السيد البوعزاوي ياسي  ضساهم 

نقدا …………. 200 سهم.  

السنة  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

االجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.

السيد  تعيي   تم   : التسيير 

املساعد  املدير  يحيى  البوعزاوي 

املساعد.  املدير  ياسي   والبوعزاوي 

ستلتزم الشركة بشك2 صحيح بجميع 

األعمال املتعلقة بها ضن خالل التوقيع 

املشترك للمدير1ن املشااكي .

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجااي لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 

 ،31/03/2021 بتاا1خ   البيماء، 

تحت اقم1 7727.
ضلخص قصد النشر

368 P

 STE SONATE

TECHNOLOGIE
املقر الرئي�سي: شااع ضرس سلطا  

الشقة اقم 3 الطابق األول الداا 

البيماء 

 26 ضؤاخ   بمقت�سي عقد عرفي  

ضااس 2021،  تم تأسيس شركة ذات  

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد باملواصفات  التالية:

 SONATE  : التسمية 

.TECHNOLOGIE

يناير إلى 31  السنة املالية: ضن01 

ديسمبر.

 SOURCING  : الشركة  هدف 

 PLACEMENT DE MAIN

. DOEUVRE

ضرس  شااع  االجتماعي:  املقر 
الطابق األول   3 سلطا  الشقة اقم 

الداا البيماء.      

تاا1خ  ابتداءا ضن  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي للشركة.

الربسمال :  20.000 داهم ضقسم 

داهم   200 فئة  ضن  على100حصة 

للحصة.

تسيير  ضهمة  بسندت   : التسيير 

بنناجح   خديجة  للسيدة  الشركة  

اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاضلة 

.PX809473

ذات  شركة  القانوني:   الشك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد. 

تم اإليداع    : السج2 التجااي     
التجااي  والتسجي2  القانوني 

البيماء  بالداا  التجاا1ة  باملحكمة 

تحت   ،2021 ببر21   2 بتاا1خ 
اقم497631. 

 369 P

STE TRD EQUIPEMENT
شركـة ضحدودة املسؤولية 

بشر1ك وحيد

 ابسمالها :  100.000  داهم

ضقرها االجتماعي : 26 شااع ضرس 

السلطا  شقة 3 الطابق

الداا البيماء - املغرب

تــأسـيـس شركة
بالداا  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 فبراير   2 بتاا1خ  البيماء 

لشركة  األسا�سي  القانو   تحر1ر  تم 

الشر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

الوحيد خاصيتها كالتالي :

التسمية : ت إا د إكيبمو .

واألعمال  الشبكات   : الهدف 

املختلفة.

 V.R.D _ Equipt. téléph _ Elect

 . Base et moyen tention _ Eau

 potable _ Cablage informatique

 _ Cameras

املعاضالت  جميع  عاضة,  بصفة  و 

التجاا1ة بو االستيرادية بو الصناعية 

العقاا1ة  بو  املنقولة  بو  املالية  بو 

املرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

باألشياء املذكواة بعاله بو التي يمكن 

ب  تساهم في إنماء الشركة.

ضرس  شااع   26 االجتماعي:  املقر 

الداا  الطابق   3 شقة  السلطا  

البيماء - املغرب.

املدة :   99 سنة .
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داهم   100.000  : الربسمال 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

عن  الحصص  سددت  داهم   100

كاضلها ووزعت على الشر1ك الوحيد 

السيد قابط سعيد.

التسيير:عهد به ملدة غير ضحددة 

قابط  للسيد  ضطلقة  وبصالحيات 

سعيد  املقيم عي  الشق حي الياقوت 

زنقة 9 اقم   البيماء.

ٍالى31  يناير   1 ضن   : السنة املالية 

دجنبر .

لالحتياط القانوني   %5   : األاباح 

يوضع  بو  ينق2  بو  يوزع  بضا  والباقي 

تحت االحتياط  حسبما يقراه الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 ،26/03/2021 بتاا1خ     البيماء 

تحت اقم 772154. 

السج2  في  الشركة  تسجي2  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  التجااي 

تحت   26/03/2021 بتاا1خ  البيماء 

اقم496451 .
ضن بج2 التخليص و اإلشهاا 

370 P

  STE ITE CIE

شركة املساهمة

تاسيس شركة
بالداا  بموجب عقد عرفي ضؤاخ  

البيماء يوم 02/03/2021 و ضسج2 

وضع  تم  البيماء  الداا  بمدينة 

القواني  االساسية لشركة املساهمة 

ذات املميزات التالية:   

التسمية : اخذت الشركة تسمية 

.ITE CIE   :  لها

طاِعِم.             
َ
الغرض:  َضجاُل امل

الراسمال  حدد   : الراسمال 

داهم   1.200.000 في  االجتماعي 

وضقسمة الى12.000 حصة ضن  فئة   

100داهم للحصة و ضوزعة كالتالي : 

3999 سهم    ………...……..  للسيد  

 ERIC SOUSSANA.

3999 سهم  ………...….…..   للسيد  

 MOULAY ISMAIL CHERIF

  .ALAMI

…..……………للسيد  سهم     2000

.TAWFIK CHRAIBI

2000    سهم   …..……………للسيد 

. MERYEM NAJI

للسيد     ….……………..… 1سهم   

 JEREMY SOUSSANA

للسيد         ….……………..… سهم   1

 NADIA BENABDELKRIM EL

.FILALI

املقر الرئي�سي :  حدد املقر الرئي�سي 

97 شااع ضحمد الخاضس   : للشركة  

الداا البيماء .

املدة            :   حددت ضدة الشركة 

تسجيلها  تاا1خ  ضن  ابتداءا   99 في 

بالسج2 التجااي.

االدااة  :        ضجلس االدااة ضتكو  

ضن 3 بعماء  : 

  .M. TAWFIK CHRAIBI

 M. MOULAY ISMAIL CHERIF

  .ALAMI

 .M. ERIC SOUSSANA

 M. السيد  املجلس  يتربس 

    .TAWFIK CHRAIBI

ضدقق للحسابات  :   يعي  كمدقق 

 ABDELHAKIM السيد  للحسابات 

حسابات   خبير    KHORSSANI

 Bd  21,   : بالدااالبيماء   القاطن 

 Mohamed Zerktouni, Résidence

Al Borj, 6ème Etage  ملدة سنة.

االيداع : تم االيداع القانوني لدى 

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء يوم  

05/04/2021 و تحت اقم 773349 .

والتسجي2 بالسج2 التجااي لدى 

يوم  املحكمة التجاا1ة بالدااالبيماء 

8 سبتمبر 2020، و تحت497833 . 
للنشر و البيا 

371 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

ضحاسب ضعتمد ضن طرف الدولة

       الهاتف: 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

 PHARMACIE ARRAHIK
SARL AU

شركة ضحدودة املسؤولية

 بشر1ك وحيد

ااسمالها 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الطابق األا�سي 

للعمااة اقم 609 تجزئة الواود 

بوزنيقة  إقليم بن سليما 

تأسيس شركة
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

القانو   تأسيس  تم   ،05/03/2021

األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

بشر1ك وحيد خصائصها كاآلتي : 

 التسمية :  صيدلية الرحيق

الغرض االجتماعي:  صيدلية لبيع 

االدو1ة.

املقر االجتماعي  : : الطابق األا�سي 

الواود  تجزئة   609 اقم  للعمااة 

بوزنيقة  إقليم بن سليما .

املدة : 99 سنة.

 100.000 االجتماعي:  الربسمال 

حصة   1000 إلى  ضقسم  داهم 

واحدة،  لك2  داهم    100 بقيمة 

ز1نب  السيدة  لفائدة  ضحراة  كلها 

بتاا1خ  املزداد  ،ضغربية،  اعدادة  بن 

القاطنة   ، بابيماء   04/08/1991

175 ق ج  الرقم   80 زنقة  بجميلة   

الدااالبيماء.

ز1نب بن  عي  السيدة    : التسيير 

كمسيرة  بعاله،   املذكواة   ، اعدادة 

ضنفردة للشركة ملدة غير ضحدودة.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 دجنبر.
اإليداع القانوني: تم بكتابة المبط لدى 

املحكمة االبتدائية البن سليما  تحت عدد  

208.111  بتاا1خ 25/03/2021 والتقييد 

بالسج2 التجااي لدى نفس املحكمة تحت اقم  

                         .6.759

ضقتطف و بيا 

372 P

STE MAALMIN

SARL

شركة ضحدودة املسؤولية

تأسيس شركة

بتاا1خ   العرفي املحرا  للعقد  تبعا 

شركة  إنشاء  تم   ،2021 فبراير   17

ضحدودة املسؤولية و التي لها املميزات 

التالية : 

«ضعلمي »  شركة  التسمية: 

ش.م.م.

انتوم   » شركة   : املساهمو  

كابيتال «      ش.م.م.               

 ، البناء  االجتماعي:  الغرض 

اللحام ، التبليط ، املسبك ، الطالء، 

بعمال  ،جميع  الكهرباء   ، السباكة 

جميع بعمال تشييد املباني   ، البناء 

وبعمال التجديد العاضة.

شااع ليوتنو   5 املقر االجتماعي:  

بيرج سيدي بليوط.الداا البيماء.

بسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.

في  املال  ابس  املال:حدد  ابس 

 1000 داهم ضقسمة على   100.000

100 داهم  حصة اجتماعية ضن فئة 

ضحراة  جميعها  الواحدة،  للحصة 

ضقاب2 ضساهمة الشركة النقدية في 

ابس املال. 

للسيدة  التسيير  وك2  التسيير: 

بلحاج  السيد   عايدة,   شقرو  

بوعبدهللا ضهدي ملدة غير ضحدودة.

السنة االجتماعية:  تبتدئ السنة 

يناير و تنتهي في 31   1 االجتماعية في 

دجنبر . 

الجهوي  باملركز  اإليداع  تم 

   23 بتاا1خ  لالستثماا بالداا البيماء 

ضااس 2021.
للخالصة و البيا  

373
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 KRILL SOLUTIONS MAROC 
SARL AU

تأسيس شركة
ضؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   
القانو   إيداع  تم  في02/02/2021، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
و ذات  املحدودة دات شر1ك وحيد  

املميزات التالية:
 KRILL SOLUTIONS  : التسمية 

.MAROC SARL AU
الهدف:  املعلوضيات.

شااع عالل بن   : املقر االجتماعي 
عبد هللا بااك اقاضة فمالة ضركز 25 

عمااة ب الطابق 2 شقة 5 املحمدية 
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 
داهم   99.000 في  االجتماعي ضحدد  
990 حصة اجتماعية ضن  ضقسم إلى 
ضكتتبة و  100.داهم للواحدة،  فئة  

ضحراة بالكاض2 و ضوزعة لفائدة :
املجموع: داهم  99.000.

 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
: تم تعيي  السيدة جولي  التسيير 

جينيفييف جوليي  لو لبوغيي.
بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 
  ،2021 ضااس   10 بتاا1خ  املحمدية، 

تحت اقم27503.
ضلخص قصد النشر

374 P

STE INCOSYS MAROC 
.s.a.r.l

 شركة ضحدودة املسؤولية
تأســيس شركة

بمقتـــ�سى عقد عرفي، ضأاخ في  1 
يونيو 2019، ثم خلق قانو  تأسي�سي 
دات  املسؤولية  ضحدودة  لشركة 

املواصفـــات التـــالية :
التسميــــــــة :اينكوسيس ضااوك.

الحلول   : اإلجتمــــاعي  الهدف 
الهندسية وتقنية املعلوضات.

وجميع  الكمبيوتر  بجهزة  تسو1ق 
األنشطة ذات الصلة.

 تقديم خدضات التوظيف الدولي 
ملوظفيها الفنيي .

الحي   208 اإلجتمـــاعي:  املقــر 
الصناعي سيدي غانم ضكتب اقم 32 

بمراكش ،
 100.000 في  ضحدد  الربسمــــــــال: 

داهم، ، ضدفوعة نقدا.
السيد ضحمد  عـــينت   : التسييــــــــر 
ضشرقي  حسام  السيد  و  الشليحي 

كمسيرا  للشركة.
بــادئ  ضـــن   : اإلجتماعيـــة  السنـة 

ينــاير إلى آخر دجنبر ضن ك2 سنة.
99 سنة إبتــداء بول يوم   : الـمــــــــدة 
ضن التأسيس النهائي للشركة، ضاعدا 

حالتي الفك املسبق بو التمديـــــد.
اإليداع  تم   : القانونـي  اإليـــداع 
بـاملحكمة  المبط،  بكتابة  القانوني 
 02 تــاا1خ   في  بمراكش،  التجاا1ة 
يوليوز 2019 ، تحت الرقـــم106277.
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 CEMADE CENTRE MAROCAINE
D’EXPERTISE

TEL : 0522 93 10 10

 STE   KET CASA
    S.AR.L

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
 ذات شر1ك وحيد

 ابسمالها : 100.000  داهم
تأسيس شركة            

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ  بالداا 
 ،  2021 بتاا1خ  16  ضااس  البيماء  
تم تحر1ر  قانو  بسا�سي لشركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
ضسؤولية ضحدودة ذات شر1ك وحيد. 
كيت كازا    : تسمية الشركة      

.KET CASA S.AR.L  ،صاال
:   ضقاول   غرض الشركة بايجاز  

التركيبات الكهربائية.
تجااة واستيراد و تصدير.

عنوا  املقر االجتماعي  : 96 شااع 
انفا الطابق 09 الشقة اقم 91 اقاضة 

ابيع انفا الداا البيماء.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة :  99 سنة.

ضبلغ ابس املال الشركة  : حدد في 
داهم   100 بقيمة  داهم    100.000

للحصة ضقسم كالتالي :       
السيد عبد العالي املصبحي 1000 

حصة.
التسيير  اسند   : الشركة  ضسير 
للسيد عبد العالي املصبحي ملدة غير 

ضحدودة ضع   الصالحيات املطلقة. 
 السنة املالية  : ضن  فاتح  يناير إلى  

31  دجنبر.
  األاباح:   %5 لالحتياط القانوني 
والباقي إضا يوزع و إضا ينق2 بو يوضع 
تحت الحتياط حسبما يقراه الجمع 

العام.
باملحكمة  القانوني   اإليداع  تم  
اقم  تحت   بالداا البيماء  التجاا1ة  

  .496237
ضن بج2  التلخيص واإلشهاا            

املسير السيد : عبد العالي املصبحي
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  STE TEXLAB
S.A.R.L AU

    تأسيس شركة
ضؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إيداع  تم  في11/03/2021، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:
TEXLAB  S.A.R.L AU : التسمية

في  الغرض ضن الشركة   : الهدف 
ك2 ضن املغرب والخااج:

املالبس  وبيع  وشراء  تصنيع 
الجاهزة و املالبس املحبوكة.

صنع املالبس الجاهزة.
ضن  والتعاقد  وإنتاج  تسو1ق 
ضن  قطعة  بي  في  واالتجاا  الباطن 
املالبس واملالبس الداخلية و املالبس 

املحبوكة. 
االستيراد والتصدير.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
بشكال  جميع  وتفصي2  وتسو1ق 
والحياكة  الجوااب  وضوديالت 

واملالبس بشك2 عام.

والتعبئة  واملعالجة  التحو21 
والسمسرة  والتمثي2  والتصنيع 
والتجااة  والتصدير  واالستيراد 
ذات  املنتجات  لجميع  عام  بشك2 
املنشأ املحلي بو األجنبي بهدف إعادة 

التصدير ؛
والتصنيع  واإلبداع  التصميم 
وتحو21  املخصص  والعم2 
والجلود  النسيجية  املواد  جميع 
املالبس  لصنع  امللحقة  واملواد 
والنساء  للرجال  واإلكسسوااات 

واألطفال ؛
الخام  املواد  وشراء  االستيراد 
واملنتجات  واإلضدادات  واملواد 

املتعلقة باألهداف املذكواة بعاله ؛
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
جميع ضنتجات املغزولة بو املنسوجة 

بو النهائية ؛
التجااة بشك2 عام، البيع والشراء 
والتمثي2  والتصدير  واالستيراد 
والعمولة والسمسرة لجميع املنتجات 
واملواد الخام والبمائع ضن  واألشياء 
املصادا  جميع  وضن  األنواع  جميع 
املذكواة  للهدف  الترو1ج  بهدف 

بعاله؛
املقر االجتماعي : 10 شااع الحر1ة 

اقم 5 الطابق الثالث الداا البيماء.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 
االجتماعي ضحدد  في  100.000 .داهم 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 
ضن فئة  100.داهم للواحدة، ضكتتبة 

و ضحراة بالكاض2 و ضوزعة لفائدة :
 .………… البرودي   بنس  السيد 

1000 سهم.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
بنس  السيد  تعيي   تم   : التسيير 

البرودي.ضسيرا للشركة.
بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 
ضااس   30 بتاا1خ  البيماء،  بالداا 

2021، تحت اقم772372.
ضلخص قصد النشر
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شركة ربيع الغد 
شركـــــة  ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركـــــة
 25 بتاا1خ   بمقت�سى عقد عرفي 
القانو   وضع  تم   ،2021 فبراير 
املميزات  ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية :
الغد  ابيع  شركة      : التسمية 

ش.ذ.م.م. 
شركة ذات املسؤولية املحدودة .

العروض  وتوزيع  إنتاج   : الهدف 
واملوسيقى  واألغاني  املسرحية 
والفنو   الشعبية  والفنو   واألفالم 

التشكيلية .
إنتاج وتنظيم الفعاليات الثقافية 
واالجتماعات  واملهرجانات  والفنية 
االتصال  وحمالت  واملؤتمرات 

والتوعية.
اإلنتاج السمعي البصري للقنوات 
التلفز1ونية، اإلنتاج الدااضي، البراضج 

التلفز1ونية.
املجال  في  تدا1بية  واش  تنظيم 

الثقافي والفني.
بالوفود  تنظيم ز1ااات والترحيب 

األجنبية ذات االهتمام.
جميع عمليات الطباعة والتحر1ر 
األعمال  لجميع  والتوزيع  والنشر 
وعموًضا  والعلمية  والفنية  األدبية 
جميع عمليات الطباعة ونشر وتوزيع 

الكتب واملنشواات.
املقر اإلجتماعي:إقاضة برضا بوفيس 
اقم 105 الطابق  3 شقة  16  ضلتقى 
الداا  يناير    11 و  املعاني  ضططفى 

البيماء . 
داهم   100.000    : الربسمال 
اجتماعية   حصة  إلى1.000  ضوزعة 
للحصة  داهم   100.00 بقيمة 
الشك2  على  توزيعها  تم  الواحدة 

التالي :
 340  ... السيد الصغير السروت  

حصة اجتماعية.
 3 3 0 السيد   ضحمد ضواد  ......   

حصة اجتماعية.
 330 اآلنسة الحسي  الشعبي..... 

حصة اجتماعية.
املدة : 99 سنة.

التسيير : الشركة ضسيرة ملدة  غير 

ضحدودة  ضن طرف  :  السادة  الصغير 

والحسي   ضواد   ضحمد  السروت،  

الشعبي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة المبط باملحكمة 

بتاا1خ  البيمـــاء   بالداا  االبتدائية 

 768787 تحت اقم    05/02/2021

والسج2 التجااي اقم  493231.
  بمثابة ضقتطف وبيا 
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شركة كوركي لالستيراد 

والتصدير
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

تـأسـيـس شــركـة
بتاا1خ  املؤاخ  العقد  بمقت�سى 
تم وضع القانو     2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

الذي  الوحيد  للشر1ك  املحدودة 

يتلخص فيما يلي:

التسمية : شركة كواكي لالستيراد 

والتصدير .

زنقة  زاو1ة   : االجتماعي  ضقرها 

األضير ضوالي عبد هللا وزنقة النخلة  

الداا   7 1 الطابق الرابع شقة  عمااة 

البيماء.

املحلي  البري  النق2  الهـــــــــدف: 

والدولي للبمائع.

ضـن  ضسيرة  الــشركة  الــــتـــســـيــــير:  

طرف الـــسيد بدا ضنو�سي.

  100.000 الشركة:   ابسمال 

داهم ضجزاة إلى 1000  حصة، قيمة 

ك2 واحدة 100  داهم .

ضوزعة على الشك2 التالي : 

الــسيد بدا ضنو�سي : 1000 حصة، 

ضن 1 إلى   .1000

الــــمـــــــــدة: 99 سنة.

في  خمسة  خصم  بعد  األابــــــــاح: 

القانوني  االحتياط  لفائدة  املائة 

قراا  حسب  الفائض  في  يتصرف 

الشر1ك الوحيد.    

اإليداع  تم  القانوني:   اإليداع 

لالستثماا  الجهوي  باملركز  القانوني 

في  الشركة ضسجلة  البيماء،  بالداا 

السج2 التجااي تحت اقم 492961.
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ريفيرا درب
تأسيس

بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2021 فبراير   12

ذات ضسؤولية ضحدودة لها املميزات 

التالية :
التسمية : ا1فيرت داب.

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة.

غرض الشركة :

والبيع  والشراء  االستغالل 

وتسيير  واالستغالل  الحر  والتسيير 

الشاي  واملقاهي وصالونات  املطاعم 

وضح2 للمواد الغدائية م ضكتب للتبغ 

األشكال  جميع  تحت  جزااة  وضح2 

وضحلبة  الخفيفة  لألكالت  وضح2 

وحانة وبيع املشروبات الكحولية بو 

وضطعم  والكر1ب،  الكحولية،  غير 

البيتزا، وضحالت اآليس كر1م، وإعداد 

األطباق التي سيتم تناولها في املطعم 

بو خااج املطعم باإلضافة إلى املباني 

امللحقة بو املالحق.

ضدة الشركة : 99 سنة ابتداء ضن 

تاا1خ تسجيلها بالسج2 التجااي.
ابن  زنقة   56  : االجتماعي  املقر 

الونا  حي السمااة عي  السبع الداا 

البيماء.

يرتفع   : االجتماعي  الربسمال 

 100.000 إلى  االجتماعي  الربسمال 

 10 حصة   10.000 داهم ضقسم إلى 

وضحراة  ضكتتبة  للواحدة  دااهم 

بالك2 وضعطاة للشركاء :

 3800 كيرا   بن  اشيد  السيد 

حصة.
ودغيري  ضتوك2  احسا   السيدة 

1200 حصة.

السيد ضحمد زكي جسوس 3800 

حصة.

 1200 جسوس  ضاا1ا  السيدة 

حصة.

املجموع 10.000 حصة.

التسيير : يعي  كمسيرو  للشركة 

ملدة 8 سنوات.

البطاقة  كيرا   بن  اشيد  السيد 

.C805504 الوطنية اقم

جسوس  زكي  ضحمد  السيد 

.B802929 البطاقة الوطنية اقم

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجاا1ة للداا البيماء يوم 

2021 وسجلت تحت اقم  فبراير   18

.490883

380 P

 STE PACK PRINT
SARL AU

ابسمالها: 10.000 داهم

ضقرها االجتماعي: 26, ضحج ضرس 

السلطا , شقة3, الطابقاألول,  الداا 

البيماء

تأسيس شركة
ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

 ،2021 ضااس   15 بتاا1خ   بالبيماء 

تم تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية 

ذات الخصائص التالية:

 PACK PRINT–SARL : التسمية 

 .AU

الغرض: الطباعة والخدضات ذات 

الصلة.

املدة: 99 سنة.

السنة االجتماعية: ضن فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر ضن ك2 سنة.

ضحج ضرس   ,26 االجتماعي:  املقر 

األول,  الطابق  شقة3,   السلطا , 

الداا البيماء.
ابسمال  تحديد  تم  املال:  ابس 

10.000 داهم ضقسمة ل  الشركة في 

 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   100

ضحراة  و  ضكتتبة  للحصة,  داهم 

بالكاض2 كما يلي:

السيد يونس ايت بهو  100 حصة 

اجتماعية. 
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السيد يونس  تعيي   تم  التسيير: 
ضسيرا وحيدا للشركة ملدة  ايت بهو  

غير ضحددة ضع بوسع الصالحيات. 
التسجي2  و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 

بالداا البيماء.
السج2 التجااي: 496129.

 : املوحد  التعر1ف 
.002777203000011

لإلشااة و البيا 
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SIMPLE PROMO 
ش.م.م 

املقر االجتماعي:61 ضحج اللة 
الياقوت و ضصطفى املعاني الطابق 1 

اقم 39 – الداا البيماء 
تأسيس شركُة

  بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
تم  ضااس2021   02 بتاا1خ  البيماء 
وضع نظام بسا�سي لشركة ضحدودة 

املسؤولية,  ذات املميزات التالية:
 STE SIMPLE التسمية: 

.PROMO
املوضوع : يتجلى ضوضوع الشركة 

في:
ضنعش عقااي. 

العمليات  جميع  وعموضا 
املالية،  الصناعية،  التجاا1ة، 
املتعلقة ضباشرة  العقاا1ة،  املنقولة، 
بو غير ضباشرة بأحد األهداف املحددة 
التي تمكن ضن تسهي2 ودعم بو تطو1ر 

نشاط الشركة.
اللة  ضحج   61 الشركة:  ضقر 
الياقوت و ضصطفى املعاني الطابق 1 

اقم 39 - الداا البيماء
املدة: 99 سنة.

في  ضحدد  املال  ابس  املال:  ابس 
100.000 داهم، ضقسمة على 1000 
للحصة  داهم   100 بقيمة  حصة 

الواحدة ك2 واحدة ضوزعة كالتالي:
الرحيم                عبد  جهاد  السيد 

500 حصة.
السيد ايت يوب كر1م                 500 

حصة.

الشركة ضن  تسير  الشركة:  إدااة 

طرف السيد جهاد عبد الرحيم و ايت 

يوب كر1م .                    

السنة االجتماعية: ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.  

تم التسجي2 باملحكمة التجاا1ة با 

لبيماء تحت اقم    .494627
للنسخة واإلشااة

املسير

382 P

STE SALAH BINAYAT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ذات الشر1ك الوحيد

تم   ،2021 ضااس   12 بتاا1خ 

لشركة  المابط  القانو   تأسيس 

الشر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

الوحيد.

 .SALAH BINAYAT     :    التسمية

ضقاول بعمال ضتنوعة   : الهدف  

وإنشاءات.

بعمال الكهرباء والسباكة وتركيب 

التدفئة املركز1ة وتكييف الهواء.

دااسة وتطو1ر وإنجاز بي ضشروع 

تكييف. 

 املقر االجتماعي      : بزلي الجنوبي 
2 اقم 365 ، ضراكش.

قيمته       : الربسمال االجتماعي      

100.000 داهم   ضمثال  1000 حصة 

ضن فئة  100 داهم لك2 واحدة.

ضن  ضسيرة  الشركة    : اإلدااة 

باحمو                                               حميد   : السيد  طرف 

وذلك ملدة غير ضحددة. 

املدة                  :  ضحدودة في 99 

سنة قابلة للتجديد 

السنة االجتماعية    :  تبتدئ ضن 

دجنبر ضن ك2   31 يناير و تنتهي في   1

سنة.

كتابة  لدى  امللف  إيداع  تم 

المبط باملحكمة التجاا1ة بمراكش. 

                         ،2021 ضااس   23 بتاا1خ 
122089، سج2 تجااي   : تحت اقم 

اقم : 112705.

383 P

EHI BTP CONSULTING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد
ابسمالها 00، 100.000 داهم

شااع كلميمة زنقة بني عمير إقاضة 
حيدا جاسم 1 الطابق   اقم 

20بالداا البيماء
تأسيس شركة

 تم تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
بمقت�سى  وحيد  بشر1ك  ضحدودة 
      ،2021 ضااس   17 يوم  عرفي  عقد 

ضميزاتها كالتالي : 
 STE EHI BTP التسمية: 
ذات  شركة   ،CONSULTING

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.
بني  زنقة  كلميمة  شااع  العنوا : 
عمير إقاضة حيدا جاسم 1 الطابق   

اقم 20بالداا البيماء.
حدد  االجتماعي:  الربسمال 
حصة   1000 في  الشركة  ابسمال 

ضوزعة على الشك2  التالي :
 1000......... حمى  سااة  السيدة 

حصة.
املدة املحددة للشركة: 99 سنة.

الهدف االجتماعي:  هدف الشركة 
هو: 

ضكتب التصميم وبعمال البناء.
البناء  بعمال  وإنجاز  دااسة   

والهندسة املدنية.
ضقاول ضختلف األعمال اإلنشائية 
بعمال  وكذلك  العاضة  واألشغال 

VRD )شبكات الطرق املختلفة(.
العمليات  جميع  بعم  وبشك2 
الصناعية املتعلقة بشك2 ضباشر بو 
غير ضباشر بغرض الشركة لتسهي2 بو 

تعز1ز بو تطو1ر نشاط الشركة.
شراء وبيع وتجااة وتسو1ق جميع 
وامللحقات  واملنتجات  األصناف 
املتعلقة بالغرض املؤس�سي للشركة .  
حمى   سااة  :السيدة  التعيي  
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

ضحدودة.
وقد تم تسجي2 الشركة باملحكمة 
ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بالبيماء 

2021، تحت اقم 772432.
384 P

 STE LILA NEGOCE

INTERNATIONAL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية ضوالي اشيد زنقة 2 ضكرا 

اقم 25 الداا البيماء

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

بمقت�سى  وحيد  بشر1ك  ضحدودة 

      ،2021 ضااس   18 يوم  عرفي  عقد 

ضميزاتها كالتالي : 

 LILA NEGOCE  : التسمية 

.INTERNATIONAL

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

بشر1ك وحيد.

املنطقة   : االجتماعي  املقر 

الصناعية ضوالي اشيد زنقة 2 ضكرا 

اقم 25 الداا البيماء.

حدد  االجتماعي:  الربسمال 

حصة   1000 في  الشركة  ابسمال 

ضوزعة على الشك2  التالي :

 1000......... السيدة ضليكة بضز21 

حصة.

املدة املحددة للشركة: 99 سنة.

هدف  االجتماعي:   الهدف 

استيراد نصف جملة،  الشركة هو: 

واملعاضالت  العاضة  التجااة،التجااة 

العقاا1ة.

جميع املعاضالت   ، وبصواة بعم   

بو  الصناعية  بو  املالية  بو  التجاا1ة 

املتعلقة بشك2  العقاا1ة  بو  املنقولة 

ضباشر بو غير ضباشر باألشياء املذكواة 

بو  ضشابه  آخر  غرض  بأي  بو  بعاله 

تطو1ر  تعزز  ب   يحتم2  بو  ضرتبط 

الشركة بأي شك2 ضن األشكال 

املعاضالت  جميع  بعم  وبشك2   

والصناعية  والتجاا1ة  املالية 

تتعلق  قد  التي  والعقاا1ة  واملنقولة 

بغرض  ضباشر  غير  بو  ضباشر  بشك2 

الشركة.
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بضز21   ضليكة  :السيدة  التعيي  
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

ضحدودة.
وقد تم تسجي2 الشركة باملحكمة 
ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بالبيماء 

2021، تحت اقم 772431.
385 P

 STE MSNA SERVICES
SARL

تأسيس شركة
في  ضؤاخ   عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إيداع  تم   ،2021 فبراير   5
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:
 MSNA SERVICES  : التسمية 

.SARL
الوساطة  خدضات   : الهدف 
التجاا1ة ضن خالل ضواقع الو1ب بو 

التطبيقات.
جدولة املواعيد األشغال املنزلية،

ضنصة افتراضية بو حقيقية لربط 
املهنيي  واألفراد.

املقر االجتماعي: إقاضة بر1ما افيس 
الطابق   ،  16 الشقة   ،  105 اقم 
 11 ، زاو1ة ضصطفى ضعاني و  الثالث 

يناير ، الداا البيماء.
تاا1خ  ضن  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 
االجتماعي ضحدد  في 100.000.داهم 
حصة اجتماعية    1.000 ضقسم إلى 
ضن فئة  100  داهم للواحدة، ضكتتبة 

و ضحراة بالكاض2. 
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
تم تعيي  السيد ضحمد   : التسيير 

قوبو.ضسيراللشركةملدةغيرضحدودة
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 9 بتاا1خ   البيماء،  بالداا  التجاا1ة 
التجااي  بالسج2   ،2021 فبراير 

تحت اقم491755.
ضلخص قصد النشر

386 P

    STE BEN AHMED TONER
SARL AU

شركـــــة  ذات املسؤولية املحدودة  

للشر1ك الوحيد

تاسيس شركة
بتاا1خ                  عرفي  عقد  بمقت�سى 

للشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

ذات املميزات التالية :

 BEN AHMED    : التسمية 

.TONER    SARL AU

   الهدف  : اللوازم املكتبية وبثاث 

صيانة  الكمبيوتر؛  بجهزة  املكاتب؛ 

النسخ،  الحاسوب؛   بجهزة  جميع 

الفاكس، ضبيعات الصحافة؛ اللوازم 

املداسیة واألوااق وبحباا الطباعة.

التجااة،  بيع،  شراء،  االستيراد؛ 

لجميع  التجااي  والتمثي2  التجااة 

وإنتاج وتسو1ق  تصميم  املنتجات،  

جميع  وكذا  إعالنية؛  ضساحات 

النشاط...... بهذا  املتعلقة  األنشطة 

الخ. 

املقر اإلجتماعي : 10، زنقة  الحر1ة 

الطابق  الثالث الشقة الرقم 5   الداا 

البيماء .

داهم   100.000   : الربسمال   

اجتماعية   حصة   1000 إلى  ضوزعة 

بقيمة 100 داهم للحصة الواحدة في 

ضلك السيد  :

                                ...... حراش  الهوااي  السيد  

1000 حصة اجتماعية.

املدة : 99 سنة.

ملدة   ضسيرة  الشركة   : التسيير 

الهوااي  :  السيد   غير ضحدودة  ضن  

حراش.  

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   

المبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيماء   بالداا  التجاا1ة   باملحكمة 

اقم  تحت   ،2021 ببر21   5 بتاا1خ 

تحت   التجااي  والسج2   773245

اقم 497765.
بمثابة ضقتطف وبيا 

387 P

 STE SAN FERNANDO

   TRANS

SARL AU 

شركـــــة  ذات املسؤولية املحدودة  

للشر1ك الوحيد

تأسيس شركـــــة

بتاا1خ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   وضع  تم   25/03/2021

املميزات  ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية :

 SAN FERNANDO    : التسمية 

.TRANS SARL AU

غير  األضتعة  :نق2  الهدف  

يقوم  الذي  التاجر  ؛  املصحوبة 

جميع  وكذا  ؛  والتصدير  باالستيراد 

األنشطة املتعلقة بهذا النشاط الخ ..

املقر اإلجتماعي : 10، زنقة  الحر1ة 

الطابق  الثالث الشقة الرقم 5   الداا 

البيماء .

داهم   100.000   : الربسمال 

اجتماعية   حصة   1000 إلى  ضوزعة 

للحصة  داهم   100.00 بقيمة 

الواحدة في ضلك السيد  :

السيد  البدااوي سعيد ....   1000 

حصة اجتماعية.

املدة : 99 سنة.

التسيير : الشركة ضسيرة ملدة  غير 

البدااوي  السيد     : ضن   ضحدودة  

سعيد.  

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيماء   بالداا  التجاا1ة   باملحكمة 

اقم  تحت    ،2021 ببر21  بتاا1خ 

تحت   التجااي  والسج2   ،773244

اقم  497763.
  بمثابة ضقتطف وبيا 

388 P

STE ULTRA VITAMINE
شركة ضحدودة املسؤولية

 ذات شر1ك واحد

 ابسمالها :  10.000 داهم

 و ضقرها االجتماعي الكائن ب 61 

شااع اللة الياقوت املصطفى املعاني 

الطابق 02 اقم 69  الداا البيماء  

تاسيس شركة
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

تم   ،2021 ضااس  في     بالبيماء 

املسؤولية  ضحدودة  شركة  تأسيس 

املميزات  ذات  واحد   شر1ك  ذات 

التالية :

ضحدودة  شركة  الشك2: 

املسؤولية.

 ULTRA VITAMINE . :          االسم

الهدف  : صنع العصير.

التجااة.

واملواد  املنتجات  جميع  استيراد 

وامللحقات املتعلقة بالعملية.

استيراد و تصدير.

الياقوت  اللة  شااع   61  : املقر 

املصطفى املعاني الطابق 02 اقم 69  

الداا البيماء.  

ضن  ابتداء  سنة      99  : املدة   

إنشاءها.

 100.000  : الشركة  ابسمال 

داهم.

السيد  العينية:  الحصص 

ARRASS MOUNIR 10.000  داهم 

يعني .... 100  حصة اجتماعية.

داهم يعني   10.000 املجموع:      

100حصة اجتماعية.

ضن  ابتداء  االجتماعية:  السنة   

فاتح يناير إلى 31 ضن دجنبر.

 ARRASS السيد   ضسير الشركة: 

.MOUNIR

تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي 

السج2  البيماء   بالداا  لالستثماا 

التجااي اقم 493147.   
  لإلشااة والبيا  

389 P
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STE KASAMBI AL MAHAR
SARL  AU

ابسمالها: 100.000  داهم
ضقرها االجتماعي: 332, شااع 
ابراهيم الروداني اقاضة ا1حا  

الطابق 5 اقم 21 ضعاا1ف 
الدااالبيماء

السج2 التجااي: 497295 
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
2021،  تم تأسيس شركة  13 ضااس 
الشر1ك  دات  املسؤولية  ضحدودة 

الوحيد  ذات املواضفات التالية:
 KASAMBI AL  : التسمية 

.MAHAR –SARL AU
الهدف :  االستيراد و التصدير.

املدة: 99 سنة
السنة االجتماعية: ضن فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر ضن ك2 سنة.
شااع   ,332 االجتماعي:  ضقرها 
ابراهيم الروداني اقاضة ا1حا  الطابق 

5 اقم 21 ضعاا1ف الدااالبيماء.
ابسمال  تحديد  تم  املال:  ابس 
داهم ضقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 ل 
100 داهم للحصة, ضكتتبة و ضحراة 

بالكاض2 . 
تم تعيي  السيد املحري  التسيير: 
يواو  كمسيروحيد  ملدة غير ضحددة 

ضع بوسع الصالحيات. 
التسجي2  و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 
  ،2021 بتاا1خ فاتح ببر21  بالبيصاء  

تحت اقم772893.
السج2 التجااي: 497295.

لإلشااة و البيا 

390 P

 JAWHARA PHONE MARKET
JPM’

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
تاسيس شركة

 15 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقتدى 
تم  البيماء،  بالداا   ،2021 يناير 
لتأسيس  األسا�سي  القانو   وضع 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصوصيات التالية:

 JAWHARA PHONE » : التسمية

. MARKET ’JPM’» SARL

تسو1ق  و  بيع  الشركة:  غرض   

االلكترونية  املنتجات  واصالح 

والكهربائية. 

جابر  زنقة  االجتماعي:79  املقر 

انفا  ابن حيا  إقاضة الداا البيماء 

الطابق 6 اقم 36 الداا البيماء.

ضن طرف السيد حسن  التسيير: 

غير  ملدة  للشركة  ضسير  اشوهاض، 

ضحدودة ابتداء ضن يوم خلق الشركة.

في  الربسمال  حدد  الربسمال: 

50.000 داهم ضقسم إلى500 حصة 

ب 100 داهم لك2 حصة.

في  الشركة  ضدة  حددت  املدة: 

تسجيلها  تاا1خ  ضن  ابتداء  عاضا   99

بالسج2 التجااي.

بمركز  القانوني  اإليداع  تم 

واملسج2  البيماء  بالداا  االستثماا 

بالسج2 التجااي تحت اقم 493201 

بتاا1خ  ضااس 2021

391 P

 AUTOECOLE VICTORIA 

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها :  100.000 داهم 

 10 بتاا1خ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

ضااس 2020، قام ك2 ضن:

السادة عادل املحفوظي و بحمد 

األسا�سي  القانو   بإعداد  الشوك  

املحدودة،  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املميزات  التالي :

 AUTOECOLE»                          : التسمية

.  VICTORIA»  SARL

البيماء،  الداا  االجتماعي:  املقر 

صالح  اوالد  جماعة  النواصر  اقليم 

تجزئة النصر الطابق السفلي اقم 89 

بلوك 16. 

قيادة  لتعليم  ضداسة  املوضوع: 

الدااجات  الشاحنات،  السيااات، 

الناا1ة، والحافالت.

سنة ضن تاا1خ تقيدها   99 املدة: 

بالسج2 التجااي. 

 100.000  : ابس ابسمال الشركة 

حصة   1000 إلى  ضقسم  داهم: 

100 داهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

بالكاض2  وضحراة  ضكتتبة  الواحدة، 

ضن طرف بشخـاص طبيعيي  هم :

  .......... املحفوظي  عادل  السيد 

500  حصة اجتماعية.

 500  .... الشوك   بحمد  السيد 

حصة اجتماعية.

املجموع : ................  1000 حصة 

اجتماعية.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

دجنبر ضن   31 فاتح يناير و تنتهي في 

ك2 سنة.

التسيير : ستسير الشركة ملدة غير 

ضحدودة ضن طرف :

     السيد عادل املحفوظي  الحاض2 

. BJ253332 للبطاقة الوطنية اقم

الحاض2  الشوك  بحمد  السيد 

.EB101703 للبطاقة الوطنية اقم

بتوقيع  ضلزضة  ستكو   الشركة 

ضنفرد  ضن طرف املسير السيد عادل 

املحفوظي. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

للداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 2021 ضااس   30 بتاا1خ   ـ  البيماء  

تحت اقم 772373 .

بكتابة  بالتسجي2  التصر1ح  تم 

للداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

   2021 ضااس   30 بتاا1خ  البيماء 

السج2  ضن   496795 اقم  تحت 

التحليلي.
  للمقتطف والبيا 

املسيرة

392 P

كروب افيت
GROUPE EFET

ش.م
ذات ابسمال : 10.000.000 داهم

املقر االجتماعي : الداا البيماء
تجزئة لكولي  2 طر1ق النواصر 

سيدي ضعروف
السج2 التجااي اقم 105585

تعديالت بساسية
املزدوج  العام  الجمع  بمقت�سى 
17 فبراير  االستثنائي والعادي بتاا1خ 
2020 قرا شركاء شركة كروب بفيت 

ضا يلي :
الدين  عز  السيد  بوفاة  التذكير 

بناني يوم 17 يناير 2020.
تحديد تقسيمة ابسمال الشركة 
الجديدة بعد وفاة السيد عز الدين 

بناني.
انتهاء انتداب املجلس اإلدااي.

تعيي  ضجلس إدااي للشركة ملدة 
6 سنوات وهم :

السيدة فتيحة سبتي.
السيد ضحمد بضي  بناني.

السيد يوسف بناني.
السيدة ملياء بناني.

السيدة بسماء بناني.
عينت ائيسة ضجلس اإلدااة ملدة 

6 سنوات.
السيدة ملياء بناني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يوم  البيماء  بالداا  التجاا1ة 
وسجلت تحت اقم   2020 16 ضااس 

.734477
393 P

شركة زاكي هولدينغ
إنهاء عقد التسيير الحر ضا بي 

شركة زاكي هولدينغ
وشركة ف و ب كاليتي كروب

بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بي   ضا  إقراا  تم   2019 ديسمبر   31
شركة زاكي هولدينغ ش.م.م بشر1ك 
زنقة   16 االجتماعي  ضقرها  وحيد 
بغداد الداا البيماء السج2 التجااي 
اقم 108723 وضا بي  شركة ف.و.ب 
ابسمال  ذات  ش.م.م  كروب  كاليتي 
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داهم املقر االجتماعي تمااة   10.000

1 السج2  78 تجزئة األندلس تصيرة 

التجااي اقم 11 77 ضا يلي :

إنهاء عقد التسيير الحر للمطعم ب 

5 زنقة ضحمد فيدوزي الداا البيماء 

واملسير  هولدينغ  زاكي  ضلكية شركة 

ضن طرف شركة ف و ب كاليتي كروب.

394 P

األستاذ وحيد الخيري

ضوثق

16، زنقة الحسي  علي، الداا البيماء

 IMMEUBLE BOUHADANA

& TAHIRI
ش.م.م

ضالحظة وفاة شر1كة وضسيرة
تعيي  ضسير جديد

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

ضوثق بالداا  األستاذ وحيد الخيري، 

 2021 فبراير   25 بتاا1خ  البيماء، 

و18 ضااس 2021، قرا شركاء شركة 

 IMMEUBLE BOUHADANA &

TAHIRI ش.م.م ضا يلي :

ابيعة  السيدة  وفاة  ضالحظة 

القديري.

توزيع حصصها على الواثة بنسية 

نادية  السيدة  وااث  لك2  حصتي  

 (2( )2( السيدة ليلى طاهري  طاهري 

والسيد بضي  جعفر طاهري )2).

الجديد  التوزيع  ضالحظة 

للحصص املكونة لربسمال الشركة.

 37 السيد باي ضوايس بوهدانة 

حصة.

 13 اآلنسة فاليري فيبي بوهدانة 

حصة.

السيدة نادية طاهري 13 حصة.

السيدة ليلى طاهري 13 حصة.

طاهري  2  جعفر  بضي   السيد 

حصة.

تعيي  السيد بضي  جعفر طاهري 

كمسير للشركة ملدة غير ضحدودة إلى 

جانب السيد باي ضوايس بوهدانة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 

 2021 ضااس   25 بتاا1خ  البيماء، 

تحت اقم 771853.
ضن بج2 الخالصة واإلشهاا

ذ. وحيد الخيري

395 P

 STE COMPAGNIE

 AGRICOLE BELHAJ

CANAVESE
شركة ضساهمة

ابسمالها :  49.585.000 داهم

الكائن ضقرها االجتماعي بالبيماء،5 

زنقة ليوتنو  بيرج  البيماء

السج2 التجااي :146483 

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 15 بتاا1خ  املنعقد  العادي  الغير 

املسماة  ،للشركة   2021 فبراير 

كوضبني بكركول بلحاج كنفيس شركة 

االجتماعي  ضقرها  ،الكائن  ضساهمة 

بالبيماء،5 زنقة ليوتنو  بيرج ،والتي 

داهم،   49.585.000 ابسمالها  يبلغ 

فقد تقرا ضايلي:

1 تغيير اسم الشركة : قرا الشركاء 

سيصبح  الذي  الشركة  اسم  تغيير 

.CLEM2B :كالتالي

وبالتالي قرا الشركاء تغيير الفص2 

ضن النظام األسا�سي الذي بصبح   3

كالتالي:

 CLEM2B: تحم2 الشركة اسم

خروج   : الحصص  تفو1ت 

بعد بيع جميع بسهمها   CDA شركة 

شركة   في  اململوكة  االجتماعية 

  COMPAGNIE AGRCOLE  CABC

شركة  BELHAJ CANAVESEلفائدة 

.HIPPONE AGRI

عمو1ة  ضدة  انتهت  وبالتالي 

ضجلس اإلدااة املكو  ضن السيد جا  

كنفيس  جيراا  والسيد  كنفيس  بيير 

ضتدير  كريستيا   السيد  وكذالك 

بصفته املدير التنفيذي. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  المبط  بكتابة  القانوني 
ببر21   2 بتاا1خ  بالبيماء،  التجاا1ة 

2021، تحت اقم3181 77.
للنسخ والنشر

املسير

396 P

 STE LA FRANCAISE
 D’ENERGIE ET

 RÉFRIGÉRATION
SARL AU

املقر االجتماعي : ضحج 2 ضرس املرس 
السلطا  الطبق 1 الرقم 3 

الداا البيماء
 20 بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 
يوليو 2020، يقرا برحلي عبد الواحد 
العالضة  إضافة  الوحيد  الشرك 

(SAFER FLUIDES( : التجاا1ة
 LA FRANCAISE   في اسم الشر1كة
 D’ENERGIE ET REFRIGERATION

.SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اقم   تحت  البيماء  بالداا  التجاا1ة 
746448 بتاا1خ 20 بغسطس 2020.
397 P

 STE URBAIN DIS
S.A.R.L A.U

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
بشر1ك واحد

ابسمال :  00.000  داهم
املقر الرئي�سي:شااع الدافوفي إقاضة 

الدوحي الشقة 8 وجدة
  RC N° : 22.829
بيع بسهم الشركة
 تعيي  ضسير جديد

 تحو21 الشركة إلى شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد

 11 بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 
باع   ، في الداا البيماء   2021 فبراير 
بونوا  وبوبكر  دضو  ضحمد  السادة 
بابعة آالف )000 ( سهم يمتلكانها في 
شركة»URBAIN DIS» SARL  للسيد 

بوشة الدضيري.

االستثنائية  للقرااات  وفًقا 

فإ    ،  2021 فبراير   11 في  املتخذة 

املساهم الوحيد:

السيد  باستقالة   علما  احيط 

ضن  باونوا  وبوبكر  دّضو  ضحمد 

ضنصبيهما كمسيرين للشركة ؛

عي  السيد بوشة الدوضيري ضسيًرا 

وحيًدا للشركة ؛

النظام  ضن   7 املادة  تعدي2  تم 
األسا�سي املعدل «ابس املال» ؛

ذات  شركة  إلى  الشركة  حولت 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد.

ضحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

  2021 ضااس   5 في  التجاا1ة  وجدة 

تحت اقم  79.

398 P

UNIVERS ESSOR
S.A.R.L A.U 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك واحد

 بربسمال :  100.000  داهم

املقر الرئي�سي: طر1ق تازة حي الوحدة 
اقم  1 و 15 ،  الطابق 1– وجدة

 RC n° 27.401

 بيع بسهم الشركة

تعيي  ضسير جديد

تحو21 الشركة إلى شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد

 11 بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 

2021 في الداا البيماء ، نق2  فبراير 

 (1000( بلف  دّضو  ضحمد  السيد 

 UNIVERS» سهم يمتلكها في شركة 

بوشة  السيد  إلى   ESSOR» SARL

الدوضيري.

االستثنائية  للقرااات  وفًقا 

فإ    ،  2021 فبراير   11 في  املتخذة 

املساهم الوحيد:

 بحيط علما باستقالة السيد ضحمد

دضو ضن ضنصب املسير الوحيد ؛

عي  السيد بوشة الدوضيري ضسيًرا 

وحيًدا للشركة ؛

النظام  ضن   7 املادة  تعدي2  تم 
األسا�سي املعدل «ابس املال» ؛
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ذات  شركة  إلى  الشركة  حولت 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 ضااس   3 في  لوجدة  التجاا1ة 

تحت اقم 764.

399 P

 WORLD SERVICE

INTERNATIONAL

والد سيرفيس بنتيرناسيونال

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم

الكائن ضقرها بالداا البيماء

81، شااع 11 يناير، الطابق 3

اقم 3

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

بغسطس  في  2  املؤاخ  االستثنائي 

البيماء  بالداا  واملسج2   2020

بتاا1خ   سبتمبر 2020 تحت املراجع 

التالية :

 RE : 202000003901403

 - OR : 799/2020 Qce :

قرا   7016141187206

سيرفيس  «والد  لشركة  الشركاء 

ذات  شركة  بنتيرناسيونال» 

ابسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

100.000 داهم ضا يلي :

السابق  االجتماعي  املقر  تغيير 

 ،81 البيماء،  بالداا  كا   الذي 

 3 اقم   ،3 الطابق  يناير،   11 شااع 

إلى العنوا  التالي : 80 شااع الزاو1ة 

ضوالي سليما  وشااع الكااة الطابق 

3 اقم 6.

وذلك طبقا ملقتميات الفص2   

ضن القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

البيماء يوم 27 يناير 2021 وسجلت 

تحت اقم 762917.

400 P

STE SMARTSYS
شركـة ضحدودة املسؤولية

بشر1ك وحيد ابسمالها 

100.000,00داهم

ضقرها االجتماعي : زنقة سمية 

اإلقاضة شهرزاد5  الطابق اقم22  

الداا البيماء

 تغيير التسمية
    بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ 23 

الوحيد  الشر1ك  قرا   2020 يونيو 

السيد  ضحمد البوندي تغيير التسمية 

إلى: سمااتسيس .

األسا�سي  القانو   ضن  انطالقا 

للشركة يتضح ب  هذا األخير ضا يزال 

يحافظ على نفس الخاصيات ضا عدا 

التسمية. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

البيماء  بالداا  التجاا1ة  املحكمة 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   30 بتاا1خ 

.772  1
ضن بج2 التخليص و اإلشهاا 

401 P

بحيرة كونستريكسيون
شركـة ضحدودة املسؤولية

 ابسمالها :  500.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 197 بلوك ج 

شااع لهراو1ن الداا البيماء

بمقت�سى ضداولة الجمعية العاضة 

 19 بتاا1خ   املنعقدة  العادية  الغير 

تحسي   بج2  ضن   ،2021 ضااس 

وضعية الشركة املالية قرا الشركاء 
افع ابسمال الشركة ضن 5.000.000 

داهم إلى 10.000.000 داهم و بالتالي 

، و1صبح 
َ
خلق 50.000 حصة جديدة

الربسمال ضحددا في 100.000 حصة 

بسندت للشركاء كالتالي :

       ...... اإلله  عبد  ضغاضر  السيد 

33.333.34حصة.

 ...... اإلله   عبد  فتح  السيد 

33.333.34 حصة. 

السيد تكتو كي عبد الرحيم   ...... 

 33.333.32 حصة.

تحديت القانو  األسا�سي للشركة
. LA MISE A JOUR DES STATUTS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الكبرى  البيماء  بالداا  التجاا1ة 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   30 بتاا1خ 
                                                                                                             .772376
 ضن بج2 التخليص و اإلشهاا           
402 P

STE RAMA DENT
شركة ضحدودة املسؤولية 

بشر1ك وحيد
ابسمالها 10.000  داهم 

ضقرها اإلجتماعي : 15 اقاضة الوالء 
س1 ت 2 شقة اقم 3 التشااوك 

الداا البيماء
بمقت�سى ضداولة الجمعية العاضة 
 22 بتاا1خ  املنعقدة  العادية  الغير 
تحسي   بج2  وضن   2020 شتنبر 
وضعية الشركة املالية قرا الشر1ك 
ضن  الشركة  ابسمال  افع  الوحيد 
داهم   110.000 إلى  داهم   10.000
 
ًَ
حصة جديدة  1000 بالتالي خلق  و 
 1100 في  ضحددا  الربسمال  و1صبح 
حصة بسندت للشر1ك الوحيد.                                                                       
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الكبرى  البيماء  بالداا  التجاا1ة 
تحت اقم    ،2021 ضااس   26 بتاا1خ 
                                                                                                             .772017

        ضن بج2 التخليص و اإلشهاا            

403 P

 STE HERBORISTERIE
ROBERT
SARL

تفو1ت حصص
بيع االسهم، تحو21 الشركة الى 
شركة ذات ضسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد
في ختام قرااات   : تم اقراا ضا يلي 
املنعقد  للشركاء  الجماعي  االجتماع 
صادق   ،2020 ديسمبر   28 بتاا1خ 
 HERBORISTERIE الشركة  شركاء 
املسؤولية  ذات  شركة   ROBERT
االجتماعي  ضقرها  املحدودة، 
الكساا  شااع   18 بالدااالبيماء 

املعاا1ف على الشك2 التالي :

تفو1ت الحصص بي  الشركاء على 
النحو التالي :

 DANOT السيدة  باعت 
1375 حصة للسيد   ..  GENEVIERE

كربوش ابراهيم.
 ROIX LOIC ROBERT باع السيد
كربوش  للسيد  حصة   .. 3093

ابراهيم.
 BALNCHEVA ... السيدة  باعت 
1032 حصة للسيد كربوش ابراهيم.
املبلغ  ااسمال  فا   وبالتالي 
 5500 الى  ضقسم  داهم   550.000
للساهم  ضخصصة  جميعها  سهم، 

الوحيد السيد كربوش ابراهيم.
الشركة  احولت  سبق  ملا  نتيجة 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشر1ك وحيد.
باملحكمة  القانوني   االيداع  تم 
 10 بتاا1خ  بالدااالبيماء  التجاا1ة 

فبراير 2021، تحت اقم 765067.
ضن اج2 االستخالص واالشهاا

ايفكو

404 P

 BALABIL AL MOUSTAKBAL
 PRIVE
SARL

الجمعية  ضحمر  على  بناء 
فى  2  املنعقدة  االستثنائية  العاضة 
 BALABIL AL لشركة   2021 ضااس 
MOUSTAKBAL PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة قد قرا ضا يلي : 
الفنيمي  السيد  حصص  تفو1ت 
حميد و السيد ضوحيدي عمر لفائدة 
لوكال  السيد  و  احمد  لوكال  السيد 

عبداللطيف و السيد لوكال اضي . 
حميد  الفنيمي  السيد  استقالة 

والسيد ضوحيدي عمر ضن التسيير.
تعيي  السيد لوكال احمد والسيد 
لوكال عبداللطيف كمسيرين للشركة 

ملدة غير ضحدودة.
القانونى لدى كتابة  تم اال يداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
2021،  تحت  29 ضااس  ببرشيد يوم 
اقم 12  و املقيدة بالسج2 التجااي 

تحت اقم 11115.
405 P
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يورك استيراد تصدير
YORKE IMPORT EXPORT

SARL AU

تغيير التسمية
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 2021 ضااس   22 بتاا1خ  غير العادي 

تصدير»  استيراد  «يواك  لشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها  الوحيد،  الشر1ك  ذات 

100.000 داهم والكائن ضقرها ب 10 

الداا   5 زنقة الحر1ة الطابق 3 شقة 

البيماء تم تقر1ر ضا يلي :

بصبحت تسمية   : تغيير التسمية 

SANI- الشركة هي «ساني - سلما » 

استيراد  «يواك  عوض   SALMANE

تصدير».

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ   772886 تحت اقم  البيماء 

فاتح ببر21 2021.

406 P

 VIDAL ASSURANCES

CASABLANCA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة بربس 

ضال 300000 داهم

RC :119349/IF :01006114

املقر الرئي�سي: 88 شااع ضراك�سي

ليبوداوضحي الداا البيماء

نق2 املقر الرئي�سي
العام  الجمع  عقد  نهاية  في 

االستثنائي بتاا1خ فاتح فبراير 2021، 

نق2  االستثنائي  العام  الجمع  قرا 

شااع املسيرة   93  : املقر الرئي�سي إلى 

الطابق الخاضس    ،  20100 الخمراء 

الداا البيماء.

النظام  ضن  للمادة    تعدي2 

األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021 برقم 771068.

407 P

 STE  KUEHNE & NAGEL
SAS

شركة املساهمةبربسمال 
300.000.00 داهم

املقر: 7 شااع املقاوضة  الدااالبيماء
 RC : 252 583
IF : 40462642

تعيي  ائيس ضجلس اإلدااة والرئيس 
التنفيذي للشركة

بمقت�سى ضحمر خاص ضؤاخ في 
العام  الجمع  قرا   ،  2021 ضااس    

العادي تعيي  ملدة عاضي  :
فا   لوك  جي   ضاكسيم  السيد 
 MAXIME JEAN LUCجينبيرغي
على  حاص2   VAN GEENBERGHE
 BE51476V اقم  اإلقاضة  شهادة 
خلًفا للسيد بنس   ، كرئيس للشركة 
ضنصبه  ضن  استقالته  بعد  ثاضي 

كرئيس للشركة ؛
اليوبي،  حنا   السيدة 
اقم الوطنية  للبطاقة  الحاضلة 
BK170620كمديرعام، خلفا للسيد 
 François de VANDIERE DE

.VITRAC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  30 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021، اقم  7 772.
408 P

 STE  JARDIN DE SAFI
.S.A 

بربسمال :  27،990،600.00 داهم
املقر الرئي�سي: 88 شااع ضراك�سي 

 الداا البيماءليبوداوضحي
 RC: 166511

تحديث النظام األسا�سي
بموجب عقد عرفي بتاا1خ 5 فبراير 

2021 تم املصادقة على ضا يلي:
املادتي   على  الالحقة  التعديالت 

1. 1 و 21.3 ضن النظام األسا�سي ؛
اعتماد النظام األسا�سي املحدث ؛
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 
ضااس 2021،  تحت اقم: 770450. 

409 P

 STE GREEN TRUCKS   

 TRANS
 SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك واحد

ااسمالها : 100000  داهم

ضقرها  االجتماعي  :  ضجموعة 

التقدم اقاضة GH 2 17  الطابق 

الثاني  سيدي البر نو�سي البيماء 

تأسيس الشركة
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

ضسج2    ،2021 فبراير   5 تاا1خ  

بالبيماء في  11 فبراير 2021،     تم 

لشركة  األسا�سي    القانو   وضع 

ضحدودة املسؤولية ذات الخاصيات 

التالية   :

 SOCIETE GREEN  : اسم الشركة

  TRUCKS TRANS »  SARL AU

بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة  شركة 

واحد.

لحسابه  البمايع  ق2  الهدف: 

ولحساب الغير _ كراء جميع األدوات 

واآلالت – بيع وشراء.

ضجموعة    : االجتماعي  ضقرها 

الطابق    GH 2 17 اقاضة  التقدم 

الثاني  سيدي البر نو�سي البيماء.

داهم     100.000  : لربسمال 

ضقسمة  حصة    1000 على  ضقسم 

على الشك2 التالي :

 ------ بلعمري  سليما   السيد   

1000 حصة.

  املدة  99 سنة

التسيير للشركة : السيد  سليما  

غير  ملدة  الشركة    ضسير  بلعمري 

ضحدودة ضع جميع صالحيات اإلدااة 

والتسيير. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بالبيماء    بتاا1خ    ضااس 

  ،768515    : اقم  تحت    ،2021

السج2 التجااي اقم  493083 .

410 P

STE  RAHALA MABROUK
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة، 

و شر1ك وحيد ، ابسمالها  
100000.00   داهم

املقر االجتماعي : شااع ضوالي اشيد 
إقاضة سينيما ضبروكة- ضراكش
اقم السج2 التجااي : 113067

شركة ضحدودة املسؤولية 
وذات الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة
ضبرم  عرفي  عقد  على  بناءا   
 ،19/02/2021 بتاا1خ  بمراكش 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
الشر1ك  و  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

الوحيد، ضميزاتها كالتالي :
 RAHALA MABROUK  :التسمية

ش.م.م.ش.و.
شااع ضوالي   :   : املقر االجتماعي 
اشيد إقاضة سينيما ضبروكة ضراكش.
: حددت ضدة الشركة في99  املدة 
تسجيلها  تاا1خ  ضن  ابتدءا  عاضا 
يتم                              لم  ضا  التجااي  بالسج2 

تمديدها بو حلها قب2 األوا .
 ، حلو1ات  و  ضخبزة   : الهدف 

استيراد و تصدير.
حدد ابسمال الشركة  الربسمال: 
إلى  داهم ضقسم   100.000 ضبلغ  في 
1000  حصة ضن فئة 100.00 داهم 
كما  الشركاء  على  قسمت  للحصة، 

يلي :
عبد  ببوفرا�سي    : السيد 
اقم  السفر  لجواز  الحاض2  الغني، 

7165807YG : 1000 حصة.
السيد  تعيي   تم  التسيير:  
ببوفرا�سي عبد الغني ، الحاض2 لجواز 
السفر اقم YG 7165807 كمتصرف 

للشركة ملدة غير ضحدودة. 
ضن01   : للشركة  املالية  السنة 
يناير إلى غاية31 دجنبر ضن ك2 سنة .

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجاا1ة بمراكش 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   31 بتاا1خ 

.122 27
411 P
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 STE DEDALEPROM
SARL AU

تأسيس شركة
في  ضؤاخ   عرفـي  عقد  بمقت�سى 

تم إيداع القانو    ،2021 ضااس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية :

 STE DEDALEPROM :  التسمية

.SARL AU

الشركة  ضن  الغرض   : الهدف 

هو:  االستحواذ على جميع العقااات 

املبنية بو غير   ، الحمر1ة بو الر1فية 

هي  كما  بيعها  إعادة  بقصد  املبنية 

بو  التقسيمات  بو  التحو21  بعد  بو 

اإلنشاءات.

 الترو1ج العقااي بكافة بشكاله.

إدااة وتأجير جميع حقوق املباني 

واملمتلكات والعقااات بجميع بشكالها 

وتطو1رها.

جميع  وتوزيع  وتجااة  وبيع  شراء 

املنتجات وجميع السلع.

العالضات  جميع  وتوزيع  تمثي2 

براءات  جميع  واستخدام  التجاا1ة 

االختراع بو التراخيص.

املقر االجتماعي : ضركز الر1اض 61 

، ضصطفى  تقاطع شااع لال ياقوت   ،

املعاني اقم 62 ، الطابق الثاني

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 

االجتماعي ضحدد  في  100.000 داهم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  ضقسم 

ضن فئة  100داهم للواحدة، ضكتتبة 

و ضحراة بالكاض2. 

 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.

التسيير : تم تعيي  السيد إدايس 

حمدو�سي ضواليد 10/9/1987 ضغربي 

 ، البيماء  بالداا  ضقيم   ، الجنسية 

 ، بنفا  لير  شااع   ، الحمدو�سي  فيال 

ضسيرا للشركة.

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم   

التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 

ببر21   5 بتاا1خ   البيماء،  بالداا 

2021، تحت اقم97877 .
ضلخص قصد النشر

412 P

كروب اسيج

GROUPE ESIG

ش.م

ذات ابسمال : 00 .00 .17 داهم

املقر االجتماعي : الداا البيماء

تجزئة لكولي  2 طر1ق النواصر 

سيدي ضعروف

السج2 التجااي اقم 32065

تعديالت بساسية
املزدوج  العام  الجمع  بمقت�سى 

17 فبراير  االستثنائي والعادي بتاا1خ 

2020 قرا شركاء شركة كروب اسيج 

ضا يلي :

الدين  عز  السيد  بوفاة  التذكير 

بناني يوم 17 يناير 2020.

تحديد تقسيمة ابسمال الشركة 

الجديدة بعد وفاة السيد عز الدين 

بناني.

انتهاء انتداب املجلس اإلدااي.

تعيي  ضجلس إدااي للشركة ملدة 

6 سنوات وهم :

السيدة فتيحة سبتي.

السيد ضحمد بضي  بناني.

السيد يوسف بناني.

السيدة ملياء بناني.

السيدة بسماء بناني.

عينت ائيسة ضجلس اإلدااة ملدة 

6 سنوات السيدة ملياء بناني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوم  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

وسجلت تحت اقم   2020 16 ضااس 

.734475

413 P

 CAOUTCHOUC ET

PLASTIQUE DU MAGHREB

CAPLAM

كواتشو بي بالستيك دي ضاكر1ب

كابالم

ش.م

ذات ابسمال : 38.000.000 داهم

املقر االجتماعي : الداا البيماء

كلم 115 الطر1ق السياا

الداا البيماء - الرباط عي  السبع

السج2 التجااي اقم 4935

تعديالت بساسية

املزدوج  العام  الجمع  بمقت�سى 

االستثنائي والعادي بتاا1خ 12 نوفمبر 

2019 قرا شركاء «كابالم» ضا يلي :

ضوالي  السيد  بوفاة  التذكير 

ضسعود اكوزال يوم 5 بكتوبر 2019.

تحديد تقسيمة ابسمال الشركة 

ضوالي  السيد  وفاة  بعد  الجديدة 

ضسعود اكوزال.

انتهاء انتداب املجلس اإلدااي.

تعيي  ضجلس إدااي للشركة ملدة 

6 سنوات وهم :

شركة ش ضيما كروب.

السيد ضحفوظ اكوزال.

السيد ابراهيم اكوزال.

السيد سعيد اكوزال.

السيد ضحمد اكوزال.

السيد لحسي  اكوزال.

السيد عبد السالم اكوزال.

 6 عي  ائيس ضجلس اإلدااة ملدة 

سنوات السيد ضحفوظ اكوزال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوم  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

11 سبتمبر 2020 وسجلت تحت اقم 

.745749

414 P

 SOCIETE MAGHREBINE

DES POLYMERES

S.M.P

سوسيتي ضاكر1بي  دي بوليمير

س.م.ب

ش.م

ذات ابسمال : 12.000.000 داهم

املقر االجتماعي : الداا البيماء

كلم 115 الطر1ق السياا

الداا البيماء - الرباط

السج2 التجااي اقم 87323

تعديالت بساسية

املزدوج  العام  الجمع  بمقت�سى 

االستثنائي والعادي بتاا1خ 11 نوفمبر 

2019 قرا شركاء «س.م.ب» ضا يلي :

ضوالي  السيد  بوفاة  التذكير 

ضسعود اكوزال يوم 5 بكتوبر 2019.

تحديد تقسيمة ابسمال الشركة 

ضوالي  السيد  وفاة  بعد  الجديدة 

ضسعود اكوزال.

انتهاء انتداب املجلس اإلدااي.

تعيي  ضجلس إدااي للشركة ملدة 

6 سنوات وهم :

شركة ش ضيما كروب.

السيد ضحفوظ اكوزال.

السيد ابراهيم اكوزال.

السيد سعيد اكوزال.

السيد ضحمد اكوزال.

السيد لحسي  اكوزال.

السيد عبد السالم اكوزال.

 6 عي  ائيس ضجلس اإلدااة ملدة 

سنوات السيد ضحفوظ اكوزال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوم البيماء  بالداا   التجاا1ة 

اقم  تحت   2019 ديسمبر   26

.725053

415 P
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 LES CONSERVES DE TAN
TAN

ضصبرات طانطا  ش.م
ذات ابسمال : 16.000.000 داهم

املقر االجتماعي : فيال سلوى، 
طانطا ، الشاطئ طانطا 

السج2 التجااي اقم 139 طانطا 
املزدوج  العام  الجمع  بمقت�سى 
االستثنائي والعادي بتاا1خ 2 ديسمبر 
ضصبرات  شركة  شركاء  قرا   2019

طانطا  ضا يلي :
التذكير بوفاة السيد ضوالي ضسعود 

اكوزال يوم 5 بكتوبر 2019.
تحديد تقسيمة ابسمال الشركة 
ضوالي  السيد  وفاة  بعد  الجديدة 

ضسعود اكوزال.
انتهاء انتداب املجلس اإلدااي.

تعيي  ضجلس إدااي للشركة ملدة 
6 سنوات وهم :

شركة ش ضيما كروب ؛
السيد ضحفوظ اكوزال ؛
السيد ابراهيم اكوزال ؛
السيد سعيد اكوزال ؛

السيدة ضحمد اكوزال ؛
السيد لحسي  اكوزال ؛

السيد عبد السالم اكوزال.
 6 عي  ائيس ضجلس اإلدااة ملدة 

سنوات.
السيد ضحفوظ اكوزال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية لطانطا  يوم 27 يناير 2021 

تحت اقم 2021/30.
416 P

تانري املحمدية
ش.م

ذات ابسمال : 20.000.000 داهم
املقر االجتماعي : شااع قا�سي 

التازي، العالية، املحمدية
السج2 التجااي اقم 295 

تعديالت بساسية
املزدوج  العام  الجمع  بمقت�سى 
االستثنائي والعادي بتاا1خ  1 نوفمبر 
تانري  شركة  شركاء  قرا   2019

املحمدية ضا يلي :

ضوالي  السيد  بوفاة  التذكير  

ضسعود اكوزال يوم 5 بكتوبر 2019.

تحديد تقسيمة ابسمال الشركة 

ضوالي  السيد  وفاة  بعد  الجديدة 

ضسعود اكوزال.

انتهاء انتداب املجلس اإلدااي.

تعيي  ضجلس إدااي للشركة ملدة 

6 سنوات وهم :

شركة ش ضيما كروب ؛

السيد ضحفوظ اكوزال ؛

السيد ابراهيم اكوزال ؛

السيد سعيد اكوزال ؛

السيدة ضحمد اكوزال ؛

السيد لحسي  اكوزال ؛

السيد عبد السالم اكوزال.

 6 عي  ائيس ضجلس اإلدااة ملدة 

سنوات.

السيد ضحفوظ اكوزال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بكتوبر   13 االبتدائية للمحمدية يوم 

2020 تحت اقم 1321.

417 P

 STE MAROCAINE DE

 DEVELOPPEMENT DU

SAHARA
S.M.D.S

الشركة املغربية لتنمية الصحراء

س.م.د.س

 ش.م

ذات ابسمال : 90.000.000 داهم

املقر االجتماعي : شااع ضحمد 

الخاضس، طر1ق بكادير، كلميم

السج2 التجااي اقم 24679 كلميم

املزدوج  العام  الجمع  بمقت�سى 

االستثنائي والعادي بتاا1خ 2 ديسمبر 

ضصبرات  شركة  شركاء  قرا   2019

طانطا  ضا يلي :

التذكير بوفاة السيد ضوالي ضسعود 

اكوزال يوم 5 بكتوبر 2019.

تحديد تقسيمة ابسمال الشركة 

ضوالي  السيد  وفاة  بعد  الجديدة 

ضسعود اكوزال.

انتهاء انتداب املجلس اإلدااي.

تعيي  ضجلس إدااي للشركة ملدة 

6 سنوات وهم :

شركة ش ضيما كروب ؛

السيد ضحفوظ اكوزال ؛

السيد ابراهيم اكوزال ؛

السيد سعيد اكوزال ؛

السيدة ضحمد اكوزال ؛

السيد لحسي  اكوزال ؛

السيد عبد السالم اكوزال.

 6 عي  ائيس ضجلس اإلدااة ملدة 

سنوات.

السيد ضحفوظ اكوزال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية لطانطا  يوم 20 يناير 2021 

تحت اقم 2021/18.

418 P

 STE SALOZA
SARL

تصفية الشركة
قرا    ،2021 فبراير   15 بتاا1خ 

املسؤولية  ذات  الشركة  شركاء 

املحدودة : 

ابسمالها  50.000داهم، ضا يلي :

:      اقم  1،  املقر االجتماعي      

ضجموعة16،   8 وضدخ2  الطابق  ، 

تاضنصوات ضراكش.

ذات  الشركة  تصفية  إغالق 

املسؤولية املحدودة.

الشركة  املصادقة على حسابات 

املنجزة ضن طرف املصفي السيد  :

التام  اإلعفاء  املصفي   إعطاء 

وقبول العمليات التي قام بها.

السج2  ضن  الشركة  تشطيب   

التجااي.

كتابة  لدى  امللف  إيداع  تم 

المبط باملحكمة التجاا1ة بمراكش 

                   ،2021 ضااس   25 بتاا1خ 

سج2 تجااي   ،1222 0 تحت اقم  

اقم : 69533.

419 P

STE GHAZTRANSFER
شركة ضحدودة املسؤولية

ذات الشر1ك الوحيد
ابسمالها: 1200.000,00 داهم

السج2 التجااي: 300143/الداا 
البيماء

الح2 املسبق للشركة
ضؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 
  ،2021 بتاا1خ فاتح ضااس  بالبيماء 
الح2 املسبق  قرا الشر1ك الوحيد  

للشركة.
و ذلك نحيط علما جميع األطراف 
 26 يوم  ستتم  التصفية  عملية  ب  
الساعة  ضن  ابتداءا    ،2021 ببر21 
 02 البحر  كسر  بالعنوا   زواال   3
شااع 06 نونبر 1975 اقم 443 الداا 

البيماء.
نعيمة  السيدة  تعينت   تم  كما 

جدى  ضصفية للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بتاا1خ  البيماء  للداا  التجاا1ة 

ببر21 2021. تحت اقم 772911.
كما تم التقييد بالسج2 التعديلي 
الخاص بالتصفية بتاا1خ  فاتح ببر21 

2021، تحت اقم 12603.
لإلشااة و البيا 

420 P

ATLANTE CONFECTION
SARL

الربسمال : 1.100.000 داهم
املقر االجتماعي : الداا البيماء، عي  
 B السبع، شااع نشكوا احال )شااع 
سابقا( سنكاا اقم 17، الطابق األا�سي
اقم السج2 التجااي : 9 892

اقم التعر1ف المر1بي : 02221785
التعر1ف املشترك للمقاولة : 

0001028870000034
ح2 وتصفية شركة

بتاا1خ 27 يناير 2021 قرا الجمع 
العام االستثنائي للشركة ح2 الشركة 
ملقتميات  طبقا  وذلك  األوا   قب2 
القانو  5.96 املتعلق بالشركات ذات 
السيد  وتعيي   املحدودة  املسؤولية 
بركاش ضحمد الخبير الحيسوبي عمو 
باملغرب  املحاسبي   الخبراء  هيئة 
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بصفته ضصفيا وحدد ضح2 التصفية 
املسكيني،  احال  شااع   ،117 برقم 

الطابق 5، الداا البيماء.
تم  العام  الجمع  ضحمر  وب  
تسجيله لدى إدااة المرائب بتاا1خ 

12 فبراير 2021.
كما تم إيداعه باملحكمة التجاا1ة 
 769446 اقم  تحت  البيماء  بالداا 

بتاا1خ 10 ضااس 2021.
421 P

STE KRAYFA AGRICOLE
SARL

الربسمال 100000.00 داهم
ضقرها االجتماعي ب:32  شااع 117 
واد تانسيفت األلفةـ  الداا البيماء

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
    25/03/2021 بتاا1خ  االستثنائي 

قرا ضساهم الشركة ضا يلي:
قرا   : للشركة  املسبق  الح2 
الشركة  تصفية  الشركة  ضساهم 

بصفة بولية.      
    تم القيام باإليداع القانوني لدى 
التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
بالداا البيماء بتاا1خ 2 ببر21 2021،  

تحت اقم417495.
422 P

االستاذة سناء ضهداوي
ضوثقة بالدااالبيماء

 CAFE GLACIER LA»
 COLOMBE D’AGADIR

االص2 التجااي
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذة سناء ضهداوي، ضوثقة بالداا 
ديسمبر   03 املؤاخ بتاا1خ  البيماء، 
2020 و  2 فبراير 2021، قام السيد 
لبطاقة  حاض2   - العبودي  جمال 
 ،PH803634 التعر1ف الوطنية اقم
بتأجير اإلدااة إلى ك2 ضن السادة علي 
التعر1ف  لبطاقة  حاض2   – ضؤضن 
وضصطفى   JB219220 الوطنية اقم 
التعر1ف  لبطاقة  حاض2   - بوهنا 
ضجموع   ،JC351011اقم الوطنية 
بالداا  الكائن  التجااي   األص2 
الصحراوي،  القادا  عبد  البيماء، 

 ،D املجموعة   ، عثما   سيدي  حي 
القسيمة اقم 35، وهو عبااة عن ضقهى 
 CAFE GLACIER LA» باسم  املعروفة 
و ب  املكري   COLOMBE D’AGADIR
باملحكمة  التجااي  بالسج2  ضقيد 
اقم  تحت  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

.   90
لإليداع و النشر

األستاذة سناء ضهداوي

423 P

STE GO ONLINE AFRICA
 GOA
SARL

RC : 421583
املقر االجتماعي  : زنقة سمية إقاضة 

شهرزاد 3 الطابق 5 اقم 22 حي النخي2
تفو1ت الحصص االجتماعية

على عقد خاص صادا بالداا  بناء 
البيماء بتاا1خ 5 فبراير 2021،  ضسّج2 
في   ضااس 2021، تم إعداد تقر1ر شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة.
قرا الجمعالعاضاالستثنائي:

املوافقة على بيع األسهم ضن قب2   
إضنا  والسيدة  عموا  سلمى  السيدة 
 GO ONLINE شركة  لصالح  ضكني 

.ACCELERATOR
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة بالداا البيماء بتاا1خ 15 ضااس 

2021، تحت اقم 9885. 
424 P

 STE DE REALISATIONS   
        IMMOBILIERE –SRI

  SARL AU 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

RC : 483741        
تفو1ت حصص

 بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في تاا1خ 
16 فبراير 2021، تم تحر1ر ضحمرا لجمع 
للشركة حيت تمت  العام االستثنائي  

املصادقة و تغيير ضا يلي  :
تفو1ت حصص علي الشك2 التالي:

تفو1ت  325 حصة ضملوكة للسيد  
كمي2 الر1احي  في الشركة ………… للسيدة  

ضر1م بلعمري.

ضملوكة  حصة   175 تفو1ت  

في  الر1احي   ايناس  نفيسة  للسيدة 

ضر1م  للسيدة    ………… الشركة 

بلعمري.

تعدي2 الفص2 السادس والسابع 

ضن القا نو  االسا �سي على الشك2 

التالي : 

الفص2 السا دس : املساهمات

 100.000  .………… العمري  ضر1م 

داهم. 

الراسما ل : 

ضر1م العمري ....... 1000 حصة.

سليما  بلعمري ضسير   : التسيير 

الشركة ملدة غير ضحدودة ضع جميع 

صالحيات اإلدااة و التسيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15  .: بتاا1خ   بالبيماء     التجاا1ة 

ضااس 2021،  تحت اقم  770110.

425 P

 STE WITTMAN AUTO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة، 

ابسمالها :   100.000  داهم

ضقرها االجتماعي: الداا البيماء 10 
زنقة الحر1ة الطابق 3 الشقة 6

اقم السج2 التجااي: 361663 الداا 

البيماء

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 WITTMAN AUTO لشركة   

بالداا  االجتماعي  ضقرها  املتواجد 
 3 الطابق  زنقة الحر1ة   10 البيماء 

البيماء  بالداا  املنعقد   ،6 الشقة 

يوم  ديسمبر 2020، تم إقراا ضا يلي:

تفو1ت حصص اجتماعية:

بكوا  السيد  حصص  تفو1ت 

اجتماعية حصة   )100(  ابر1ك 

بهذا  و  يوسف  بكوا  السيد  لفائدة 

االجتماعية  الحصص  ستصبح 

للشركة كما يلي:

 500  ...... ابر1ك  بكوا  السيد 

حصة.   

 300  ...... ياسي   بكوا  السيد 

حصة.

 ...... السيدة بنمكماض فاطمة  
100 حصة.   

 100  ...... يوسف   بكوا  السيد 
حصة.  

املجموع  ...... 1000 حصة.
طبقا لتفو1ت   : تعدي2 نظاضي:     
سيصبح  االجتماعية  الحصص 
الربسمال االجتماعي للشركة كما يلي:
 50.000  ...... ابر1ك  بكوا  السيد 

داهم.   
 30.000 ...... السيد بكوا ياسي   

داهم.
 ...... السيدة بنمكماض فاطمة  

10.000 داهم.   
السيد بكوا يوسف  ...... 10.000 

داهم.  
املجموع ..... 100.000 داهم.

تعيي  السيد بكوا ابر1ك والسيد 
ضشااكي   كمسيرين  ياسي   بكوا 

للشركة ملدة غير ضحددة.
بالتوقيع  ضلزضة  الشركة  ستكو  
املنفص2 للسيد بكوا ابر1ك بو السيد 

بكوا ياسي .
تم تعدي2 القانوني  13 و  1 ضن 

القواني  االساسية للشركة.
االسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  القانوني 
البيماء بتاا1خ 9 فبراير 2021، تحت 

عدد 764772.
426 P

STE  3DENTAL
R.C : 321985

 IF : 15236044
ICE N°  : 001629924000079 

بربسمال : 2،641،600 داهم
املقر الرئي�سي: الداا البيماء شااع 

ببو الوقت إقاضة الرجاء عمااة 
ضجموعة 7 الطابق  .

االستثنائي  العام  الجمع  قرا   
بتاا1خ  البيماء  الداا  في  املنعقد 
شركة  في  املساهمي    30/09/2020

3DENTAL ضا يلي:
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بعد  االستثنائي،  العام  الجمع 
اإلحاطة بتقر1ر اإلدااة واملوافقة على 
ديسمبر   31 في  املقفلة  الحسابات 
امللحوظة  الخسائر  وبسبب   ،  2019
خالل السنوات السابقة ، انخفمت 
حقوق املساهمي  في الشركة إلى بق2 
ضن ابس املال يقرا بنه ال  ضن الربع. 
 ، ضبكًرا  الشركة  لح2  حاجة  توجد 
وبالتالي يقرا استمراا نشاط الشركة.
االستثنائي  العام  الجمع  يمنح 
بو  بص2  لحاض2  كاضلة  صالحيات 
نسخة بو ضستخرج ضن هذه املحاضر 
القانونية  اإلجراءات  جميع  إلتمام 

والتنظيمية املطلوبة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ فاتح  التجاا1ة بالداا البيماء 
يونيو 2021، تحت اقم 60500-31.
427 P

STE DANUB CARS
SARL

املقر االجتماعي : اقم 36 شااع 
ادايس الثاني، اقم 6، الطابق 

الثاني، حمر1ة ضكناس
السج2 التجااي : 45221

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بمكناس 
تم تأسيس شركة باملواصفات التالية :
التسمية االجتماعية : «دانوب كاا» 

ش.م.م.
شااع   ،36 اقم   : املقر االجتماعي 
ادايس الثاني، اقم 6، الطابق الثاني، 

حمر1ة ضكناس.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : كراء السيااات 

بدو  سائق.
الربس املال : 500.000 داهما.

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

السج2 التجااي : 45221 ضكناس.
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد بلمكي عبد املجيد، 
.UC16589 اقم البطاقة الوطنية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجاا1ة بمكناس بتاا1خ 11 ضاي 2018 

تحت اقم 1920.
لإلشااة والبيا 

428 P

STE ONTARIO TRANSPORT
SARL

املقر االجتماعي : اقم 36 شااع 
ادايس الثاني، اقم 6، الطابق 

الثاني، حمر1ة ضكناس
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بمكناس 
تم تأسيس شركة باملواصفات التالية :
«بونطاا1و   : االجتماعية  التسمية 

طرونسبوا» ش.م.م.
شااع   ،36 اقم   : املقر االجتماعي 
ادايس الثاني، اقم 6، الطابق الثاني، 

حمر1ة ضكناس.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
األفراد  نق2   : االجتماعي  الهدف 

لحساب الغير.
الربس املال : 500.000 داهما.

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

السج2 التجااي : 45317 ضكناس.
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد بلمكي عبد املجيد، 
.UC16589 اقم البطاقة الوطنية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجاا1ة بمكناس بتاا1خ 28 ضاي 2018 

تحت اقم 2155.
لإلشااة والبيا 

429 P

 STE TECHNO EXPERT
ENGINEERING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الربسمال : 500.000 داهم
املقر الرئي�سي :  ، طر1ق الصو1رة، 
عمااة كوزة  ، شقة 9 الطابق 1، 

ضراكش
السج2 التجااي اقم : 9 77 ضراكش

الز1ادة في الربسمال
1 - بمقت�سى ضحمر الجمع العام 
االستثنائي بتاا1خ 27 يناير 2008 تقرا 
املسماة  الشركة  ابسمال  في  الز1ادة 
 TECHNO EXPERT ENGINEERING
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبلغ  بز1ادة  وذلك  بعاله،  املذكواة 

450.000 داهم، بحيث ااتفع ابسمال 

إلى  داهم   500.000 ضن  الشركة 

950.000 داهم، ضقاب2 4500 حصة 

اجتماعية كلها اكتتبت لفائدة السيد 

Vasko MILOYKOV وضستخلصة ضن 

حسابه الجااي في الشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجاا1ة بمراكش بتاا1خ 10 ببر21 2008 

تحت اقم 160478.
ضن بج2 ضقتطف وإشااة

املسير

430 P

 COMPAGNIE 

 DE TRANSPORT DE

MARCHANDISES ABLAD
SARL

COTRAMAB
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
اسمالها : 6.000.000 داهم

الكائن ضقرها بالداا البيماء، شااع 

القوات املسلحة امللكية، الطابق 

الخاضس اقم 22

السج2 التجااي بالداا البيماء اقم 

81659

التعر1ف الجبائي اقم 2520085

التعر1ف الجبائي املوحد 
اقم 001535893000038

وفاة شر1ك ضدبر اقتراني
إعادة صياغة النظام األسا�سي 

للشركة
I - بموجب ضداولة بتاا1خ 9 فبراير 

غير  العاضة  الجمعية  فإ    ،2021

العادية للشركاء قد :

السيد  وفاة  بأسف  سجلت   -  1

اقتراني  ضدبر  شر1ك  ضحمد عبالظ، 

الواقعة بالداا  للشركة قيد حياته، 

البيماء في فاتح نوفمبر 2020.

عاينت تبعا لعقد إااثة عدلي   -  2

بيلولة   ،2020 نوفمبر   7 في  ضتلقى 

واثته،  لفائدة  الشركة  في  حصصه 

وقبلت  اإلاثية،  حصته  حسب  ك2 

الواثة  جميع  الحاجة  تقتميه  بما 

كشركاء جدد في الشركة.

قرات التعدي2 نتيجة لذلك   -  3

ضن  والسابع  السادس  للفصلي  

بالتوالي  املتعلقي   األسا�سي  النظام 

الذي  الشركة  واسمال  بالتقدضات 

 6.000.000 ضبلغ  في  ضحددا  بقي 

حصة   60.000 إلى  املقسم  داهم 

للحصة  داهم   100 ذات  شركة 

الواحدة، املوزعة بي  الشركاء تناسبا 

ضع حقوقهم بالتوالي، بي :

الساكن  عبالظ،  بضي   السيد 
2، زقاق بنداو ضيدا،  بالداا البيماء 

إاضيطاج 34.500 حصة ؛

السيد عمر عبالظ، الساكن بالداا 
البيماء 102، زاو1ة زنقتي بنداو ضيدا 

وبحمد الشجعي، تانتونفي2 10.500 

حصة ؛

الحسيسن،  صفاء  السيدة 

املسا�سي،  شااع  بتطوا ،  الساكنة 
زنقة 3 اقم  1 4.500 حصة ؛

الساكن  عبالظ،  صفية  السيدة 

اإلضااات العربية   ،3352 دبي ص.ب 

املتحدة 5.250 حصة ؛

الساكنة  عبالظ،  هداية  اآلنسة 
 3 زنقة  املسا�سي،  شااع   بتطوا ، 

اقم  1 5.250 حصة ؛

املجموع 60.000 حصة.

بكدت السيد بضي  عبالظ في   -   

ضهاضه كمدبر للشركة ملدة غير ضحددة 

بموجب  إليه  املوكولة  املهام  وهي 

الجمعية العاضة غير العادية للشركاء 

والذي   ،2018 بغسطس   3 بتاا1خ 

«ضدبرا  فصاعدا  اآل   ضن  بصبح 

وحيدا» للشركة ضع توفره على بوسع 

السلطات.

قرات إعادة صياغة النظام   -  5

النص  واعتمدت  للشركة  األسا�سي 

املعني  األسا�سي  للنظام  الجديد 

واألنظمة  للقواني   طبقا  املحرا 
حول  العم2(  بها  )الجااي  الساا1ة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

تم  كما   5.96 اقم  القانو   وخاصة 

اقم  بالقانوني   وتتميمه  تعديله 

10. 2 و21.19.
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القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة المبط لدى املحكمة التجاا1ة 

 2021 ضااس   8 بتاا1خ  للداا البيماء 

القيام  وتم   768950 اقم  تحت 

بالتصر1ح بالتعدي2 بالسج2 التجااي 

ضن   8878 في نفس اليوم تحت اقم 

السج2 الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبر1ة

431 P

 MAGHRIFOOD

DISTRIBUTION

SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

اسمالها : 100.000 داهم

 الكائن ضقرها : الداا البيماء، 

75 شااع 11 يناير، الطابق األول، 

الشقة اقم 169

 السج2 التجااي بالداا البيماء 

اقم 450265

التعر1ف الجبائي اقم 39424717

التعر1ف الجبائي املوحد 

اقم 002331984000005

 الز1ادة في اسمال الشركة
 بتقدضة نمية

تعيي  ضدبر اقتراني جديد
الجمعية  ضداولة  بموجب   -  I

في  املنعقدة  العادية  غير   العاضة 

جماعة  فإ    ،2021 فبراير   2 

الشركاء قد :

اسمال  في  الز1ادة  قرات   -  1

داهم لرفعه   50.000 الشركة بمبلغ 

 150.000 إلى  داهم   100.000 ضن 

عن  العملية  هذه  إنجاز  تم  داهم، 

شركة  حصة   500 إحداث  طر1ق 

للحصة  داهم   100 ذات  جديدة 

بكاضلها  اكتتابها  تم  التي  الواحدة، 

ضن طرف شخص ضن األغياا ضقبول 

الذي  املكتتب  وهو  جديد،  كشر1ك 

دفع قيمتها الكاضلة عند االكتتاب

املكتتبة  الشركة  ضبلغ حصص  بي   

ضن طرفه، وهو ضبلغ 50.000 داهم، 

في صندوق  نميا  الدفع  طر1ق  عن 

الشركة.

لذلك  نتيجة  عدلت   -  2

ضن  والسابع  السادس  الفصلي  

بالتوالي  املتعلقي   األسا�سي  النظام 

الذي  الشركة  واسمال  بالتقدضات 

تم تحديده ضن اآل  فصاعدا في ضبلغ 

 1500 إلى  املقسم  داهم   150.000

حصة شركة ذات 100 داهم للحصة 

الواحدة، املوزعة بي  الشركاء تناسبا 

ضع حقوقهم بالتوالي، بي :

ضدبر  دوباللي،  ادايس  السيد 

البيماء  بالداا  الساكن  شركة، 

الطابق  امللكي،  الجيش  شااع   ،11

السادس 500 حصة ؛

ضدبر  الساه2،  ضهدي  السيد 

البيماء،  بالداا  الساكن  شركة، 

زنقة ببو يوسف الكندي، فيال اوض 

السالم، املعاا1ف 500 حصة ؛

السيد عمر حديوي، ضدبر شركة، 

تجزئة  البيماء،  بالداا  الساكن 

«شجر السفرج2» عي  الذئاب 500 

حصة ؛

املجموع 1.500 حصة.

اإلضافة  سبي2  على  عينت   -  3

ضدبرا  بصفته  حديوي  عمر  السيد 

اقترانيا للشركة ملدة غير ضحددة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

بتاا1خ  البيماء  للداا   التجاا1ة 

23 ضااس 2021 تحت اقم 771387 

بالتعدي2  بالتصر1ح  القيام  وتم 

بالسج2 التجااي في نفس اليوم تحت 

اقم 11116 ضن السج2 الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبر1ة

432 P

MULTITEL
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
بشر1ك وحيد

اسمالها : 10.000 داهم
الكائن ضقرها : الداا البيماء، إقاضة 
األبراا، عمااة «د» الطابق الرابع، 
اقم 2، شااع ابن تاشفي ، عي  برجة
 السج2 التجااي بالداا البيماء 

اقم 279858
التعر1ف الجبائي اقم 14426649

التعر1ف الجبائي املوحد اقم 
000006931000073
الح2 املسبق للشركة

في  املؤاخ  القراا  بموجب   -  I 
الشر1ك  فإ    ،2020 ديسمبر   31

الوحيد قد :
للشركة  املسبق  الح2  قرا   -  1
ووضعها  التاا1خ،  هذا  ضن  ابتداء 
النظام  التصفية الحبية تحت  اهن 
الظهير  ملقتميات  تطبيقا  االتفاقي، 
والعقود  االلتزاضات  لقانو   املصدا 

املتعلق بالتصفية.
إد  نعيمة  السيدة  ستقوم   -  2
الساكنة  وحيد،  شر1ك  القايد، 
بالداا البيماء، إقاضة األبراا، عمااة 
2، شااع ابن  الطابق الرابع اقم  «د» 
ضصفي  بمهام  برجة،  عي   تاشفي ، 
الشركة ملدة التصفية واملتوفرة على 
بوسع السلطات قصد إنجاز عمليات 

تصفية الشركة.
بالداا  التصفية  ضقر  حدد   -  3
«د»،  عمااة  إقاضة األبراا،  البيماء، 
ابن  شااع   ،2 اقم  الرابع  الطابق 

تاشفي ، عي  برجة.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة المبط لدى املحكمة التجاا1ة 
 2021 يناير  بتاا1خ 25  للداا البيماء 
القيام  وتم   762565 اقم  تحت 
بالتصر1ح بالتعدي2 بالسج2 التجااي 
ضن   2378 في نفس اليوم تحت اقم 

السج2 الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبر1ة

433 P

STE ATLAS HYDROMAR

SARL AU

تلحادشت ضركز ضجاط، إقليم 

شيشاوة، ضراكش

اقم التقييد في السج2 التجااي 1763

تأسيس «شك2 الشركة»

في  ضؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

25 ضااس 2021 في ضراكش تم إعداد 

القانو  األسا�سي ل «شك2 الشركة» 

باملميزات التالية :

شك2 الشركة : شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر1ك الوحيد.

 STE ATLAS  : الشركة  تسمية 

.HYDROMAR SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :

بيع قطع الغياا للسيااات ؛

االستيراد والتصدير.

عنوا  املقر االجتماعي : تلحادشت، 

ضركز ضجاط، إقليم شيشاوة، ضراكش.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : ضبلغ ابسمال الشركة 

داهم.

الحصص العينية : 1000 حصة.

الشخصية  الشركاء  بسماء 

هشام  السيد   : وعناو1نهم  والعائلية 

تكنزة،  بدواا  الساكن  ضوحى، 

اضزوضة، شيشاوة.

 : الشركاء  على  األنصبة  توزيع 

1000 حصة للسيد هشام ضوحى.

بسماء ضسيري الشركة الشخصية 

هشام  السيد   : وعناو1نهم  والعائلية 

ضوحى، الساكن بدواا تكنزة، اضزوضة، 

شيشاوة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية ايمينتانوت بتاا1خ 

6 ببر21 2021 تحت اقم 2021/74.

434 P
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STE CERCLES ENERGIE

SARL AU

دواا الزاو1ة، ضجاط، شيشاوة، 

ضراكش

اقم التقييد في السج2 التجااي 1765

تأسيس «شك2 الشركة»

في  ضؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

في ضراكش تم إعداد   2021 ضااس   6

القانو  األسا�سي ل «شك2 الشركة» 

باملميزات التالية :

شك2 الشركة : شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر1ك الوحيد.

 STE CERCLES  : تسمية الشركة 

.ENERGIE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :

تركيب الطاقة الشمسية ؛

بعمال السقي.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الزاو1ة، ضجاط، شيشاوة، ضراكش.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : ضبلغ ابسمال الشركة 

داهم.

الحصص العينية : 1000 حصة.

الشخصية  الشركاء  بسماء 

ضكاك2  السيد   : والعائلية وعناو1نهم 

طااق، الساكن بدواا بن داود النخي2 

الجنوبي، ضراكش.

 : الشركاء  على  األنصبة  توزيع 

1000 حصة للسيد ضكاك2 طااق.

بسماء ضسيري الشركة الشخصية 

ضكاك2  السيد   : والعائلية وعناو1نهم 

داود،  بن  بدواا  الساكن  طااق، 

النخي2 الجنوبي، ضراكش.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية ايمينتانوت بتاا1خ 

6 ببر21 2021 تحت اقم 2021/75.

P 434 مكرر

ILHAM TOUR
SARL AU

السج2 التجااي : 150853

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرا بالرباط 

وضع  تم   2021 فبراير   9 تاا1خ  في 

ضحدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

وذات  واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية :

 ILHAM TOUR SARL : التسمية

.AU

 ،30 عمااة   : االجتماعي  املقر 

8، شااع ضوالي بحمد لوكيلي،  شقة 

حسا ، الرباط.

الربسمال  حدد   : الربسمال 

10.000 داهم.

والنق2  السفر  تنظيم   : الغرض 

السياحي.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد حناش عبد اللطيف.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة المبط 

تحت  بالرباط  التجاا1ة   باملحكمة 
اقم 112395.

435 P

 STE DES TRAVAUX ET

AMENAGEMENTS RABAT
تأسيس

بتاا1خ  العام  الجمع  بمقت�سى 

النظام  وضع  تم   ،2021 فبراير   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة بموجب املقتميات التالية :

والتهيئة  األشغال  شركة   : االسم 

الرباط.

وبشغال  بشغال البناء   : املوضوع 

ضختلفة، املراقبة التقنية، الدااسات.

شااع   ،15  : االجتماعي  املقر 
األبطال، اقم  ، بكدال، الرباط.

الربسمال : يقدا ب 100.000 داهم 

1000 حصة تقدا الواحدة  ضجزب إلى 

ب 100 داهم تم توزيعها على الشك2 

التالي :

 500 ادايس  حمرة  بوالد  السيد 
حصة ؛

السيد الصباا يوسف 500 حصة.
الشركة ضسيرة   : التسيير واإلدااة 
ضن طرف السيد بوالد حمرة ادايس 
غير  ملدة  يوسف  الصباا  والسيد 

ضحدودة.
تسجي2  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجااي  بالسج2  الشركة 

تحت اقم 150865.
436 P

OZONE TEMARA-PRO
SARL

في  ضؤاخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2021 ضااس   29 بتاا1خ  تمااة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
تمااة-برو»  «بوزو    : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
التدبير   : االجتماعي  الهدف 
املفوض للقطاع العموضي الذي يتعلق 

بالنفايات املنزلية وضا شابهها.
 ابسمال الشركة : 800. 7.00 داهم 
حصة ضن فئة   70.0 8 ضقسمة إلى 

100 داهم للحصة الواحدة :
عز1ز البدااوي 7.005 حصة ؛

والخدضات  للبيئة  بوزو   شركة 
63.043 حصة ؛

املجموع 8 70.0 حصة.
تكو1ن هيئة إدااة على النحو التالي :

الحاض2  فيرادي،  يونس  السيد 
للبطاقة الوطنية اقم TA99767 ؛

سيدي  هللا  عبد  ضوالي  السيد 
حيدا، الحاض2 للبطاقة الوطنية اقم 

E354493 ؛
الحاضلة  بنعموا،  حنا   السيدة 

.A609925 للبطاقة الوطنية اقم
الصالحية والتوقيع :

تحول كاض2 الصالحيات في الفص2 
15 ضن القانو  األسا�سي للسيد عز1ز 

البدااوي تحت توقيعه الوحيد.
التي  للصالحيات  وفقا  و1قرا 
للسيد  األسا�سي  القانو   ضنحها 
هيئة اإلدااة  عز1ز البدااوي ألعماء 

التوقيع املزدوج على النحو التالي :

سيدي  هللا  عبد  ضوالي  السيد 

حيدا والسيدة حنا  بنعمرو ؛

بو السيد يونس فيرادي والسيدة 

حنا  بنعمرو ؛

بو السيد ضوالي عبد هللا سيدي 

حيدا والسيد يونس فيرادي.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تأسيس 

السج2  وضع  تاا1خ  ضن  بي  نهائي 

التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 فاتح 31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا 

السنة األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

الخاضس،  ضحمد  شااع   : املقر 

تجزئة ضدواز، العمااة اقم 1، املكتب 
اقم 7، الطابق الثاني الشمال، تمااة.

املسير : عز1ز البدااوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السج2  قسم  بتمااة،  االبتدائية 

تحت   2021 ببر21   5 التجااي بتاا1خ 
اقم 751.

437 P

STE ISBINIL TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة في شر1ك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

بمدينة  وضسج2   2021 ضااس   18

تم   2021 ضااس   28 بتاا1خ  تزنيت 

املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

ضحددة  وحيد  شر1ك  في  املحدودة 

العناصر كما يلي :

 STE ISBINIL  : التسمية 

.TRAVAUX SARL AU

بوبكر  اد  دواا   : االجتماعي  املقر 

بوطروش، سيدي افني.

بو  املختلفة  األشغال   : الغرض 

البناء.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

املسير : عبد هللا بوعلي.
ابس املال : 30.000 داهم ضقسم 

داهم   100 300 حصة بما قداه  إلى 

لك2 حصة ضوزعة كما يلي :
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300 حصة ل السيد صالح بوعلي.
: ضن  السنة االجتماعية بو املالية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 125 اقم  تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاا1خ 6 ببر21 2021.
اقم السج2 التجااي : 4763.

438 P

ROT EXTINCTEURS
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاا1خ 21 نوفمبر 
ذات ضسؤولية  قرات شركة   2020

.ROT EXTINCTEURS ضحدودة
تغيير ضقر الشركة ضن عنوا  8 ، 
شااع فال ولد عمير، بكدال، الرباط 
: ضح2 تجااي اقم  إلى العنوا  التالي 

10 حي العلو1ي ، زنقة بزضير، تمااة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
 التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 6 ببر21 2021 
تحت اقم 89 112 السج2 التجااي 

اقم 146507.
439 P

EXMARKETEX
SARL AU

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2021 فبراير   15 بتاا1خ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر1ك وحيد.
.EMARKETEX : التسمية

الهدف االجتماعي :
الخدضات ؛

استيراد وتصدير ؛
تسو1ق.

داهم   10.000  : ابسمال الشركة 
 100 100حصة ضن فئة  ضقسمة إلى 

داهم للحصة الواحدة.
 100 بوتلوت  العالي  عبد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء ضن التأسيس 
السج2  وضع  تاا1خ  ضن  بي  النهائي 

التجااي.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

دايات عوا،  ضركز الرباط،   : املقر 

بكدال،   ،16 عمااة  الرابع،  الطابق 

الرباط.

املسير : عبد العالي بوتلوت.
 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.150901

440 P

APRIL ASSURANCES
SARL

تحو21 ضقر الشركة
الغير  العام  الجمع  لقرااات  تبعا 

 العادي للشركاء بتاا1خ 3 فبراير 2020 

تقرا ضا يلي :

حي  ضن  الشركة  ضقر  تحو21 

املوحدين، عمااة 286، شقة 3، شااع 

ضحمد الخاضس، تمااة إلى الشقة اقم 

 ،1 املدوز  تجزئة  األول،  الطابق   ،1

شااع ضحمد الخاضس، تمااة.

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 9 ضااس 2021 تحت اقم 5143.

441 P

HAK INVEST
SARL

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات املواصفات التالية :

التسمية : HAK INVEST ش.م.م.

املقر : 21، ساحة ببو بكر الصديق، 

شقة اقم 8، بكدال، الرباط.

النشاط التجااي :

استيراد وتصدير ؛

تجااة.

املدة : 99 سنة.
ابس املال : 100.000 داهم ضقسم 

داهم   100 1000 حصة ضن فئة  إلى 

بحملها السيدة كلهي  ضؤدات كاضلة، 

ضعا�سي  السيد  حصة،   500 هاجر 

سمير 500 حصة.

التسيير : السيدة كلهي هاجر ملدة 

غير ضحدودة.

بالسج2  تم   : القانوني  اإليداع 

التجااي للمحكمة التجاا1ة بالرباط 

ببر21   6 بتاا1خ   112485 اقم  تحت 

.2021
 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.150929

442 P

H J M ART
 SARL

شركة ضحدودة املسؤولية
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الرقم 266 

سكتوا  ، حي النصر، عي  عودة

تأسيس شركة
بتاا1خ  العرفي  العقد   بمقت�سى 

قواني   وضع  تم   2021 ضااس   5

الشركة ذات املميزات التالية :

.H J M ART SARL : التسمية

الشك2 القانوني : شركة ضحدودة 

املسؤولية.

الغرض االجتماعي بإيجاز :

بشغال البناء وبشغال ضتنوعة ؛

ضواد بناء.

املدة : حددت في 99 سنة.

 ،266 الرقم   : االجتماعي  املقر 

سكتوا  ، حي النصر، عي  عودة.

الربسمال : حدد في ضبلغ 100.000 

داهم ضقسمة إلى :

600 حصة قيمة ك2 واحدة 100 

هجيم  الشر1كة  على  ضقسمة  داهم 
ز1نب ؛

00  حصة قيمة ك2 واحدة 100 

هجيم  الشر1كة  على  ضقسمة  داهم 

وصال.

تسير الشركة ضن طرف   : اإلدااة 

السيدة هجيم ز1نب.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

تمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

 بتاا1خ 22 ضااس 2021 تحت اقم 5257 
اقم التقييد بالسج2 التجااي بتمااة 

.132457

443 P

LISACOM
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وذات الشر1ك الوحيد

ابسمالها : 20.000 داهم
 ضقرها االجتماعي : اقم 136 طابق 2 

عمااة اقم  ، شااع القاهرة، 
كوضاتراف، تمااة
تأسيس شركة

بتاا1خ  العرفي  العقد   بمقت�سى 
قواني   وضع  تم   2021 ضااس   23

الشركة ذات املميزات التالية :
.LISACOM SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
الشر1ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الغرض االجتماعي بإيجاز :
وكالة اإلشهاا والتواص2 ؛

بشغال الطباعة.
املدة : حددت في 99 سنة.

 املقر االجتماعي : اقم 136، طابق 2 
القاهرة،  شااع  اقم  ،  عمااة 

كوضاتراف، تمااة.
الربسمال : حدد في ضبلغ 20.000 
حصة قيمة   200 داهم ضقسمة إلى 
ك2 واحدة 100 داهم يمتلكها السيد 

نبي2 ادنح.
الشركة ضن طرف  تسير   : اإلدااة 

السيد نبي2 ادنح.
تم لدى كتابة   : القانوني  اإليداع 
تمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
بتاا1خ 7 ببر21 2021 تحت اقم 132625.
444 P

DESG 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : 17 شااع صوضعة 

حسا ، الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
تم   2021 فبراير  بتاا1خ  2  بالرباط 
إعداد النظام األسا�سي لشركة ذات 
خصائصها  املحدودة  املسؤولية 

كالتالي :
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.DESG 3 : االسم

املوضوع : اإلنعاش العقااي.

املقر االجتماعي : 17 شااع صوضعة 

حسا ، الرباط.

سنة ضن يوم تسجي2   99  : املدة 

الشركة في السج2 التجااي.

داهم   100.000  : الربسمال 

قيمة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسم 

داهم للحصة الواحدة ضوزعة   100

على الشك2 التالي :

MARITA 900 حصة بحوزة شركة 

IMMOBILIERE SARL AU ؛

شركة  بحوزة  حصص   10

 DIFAF PARTICIPATIONS

.TOURISTIQUES SARL

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدااة 

ضحدودة السيد بولكوط احال.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

القانوني  لالحتياط   %5  : األاباح 

يروه  فيما  الشركاء  يوظفه  والباقي 

ضناسبا.

لدى  القانوني  اإليداع  بنجز   -  2

كتابة ضبط املحكمة التجاا1ة بالرباط 

بتاا1خ 6 ببر21 2021 تحت اقم 4025 

السج2 التجااي اقم 150915.
لإلشااة والتنبيه

445 P

MOBET
SARL

ح2 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
الجمع  ضداوالت  بمقت�سى   -  1

العام االستثنائي املنعقد بالرباط يوم 

 2 نوفمبر 2020 قرا الشركاء ضا يلي :

الح2 املسبق للشركة ؛

طرح حسابات تصفية الشركة ؛

تعيي  السيد اضوا  دينيا للقيام 

بمهمة تصفية الشركة ؛

الشروع في تصفية الشركة ؛

بالرباط،  التصفية  ضقر  تحديد 

الرحمة،  شااع  املنصوا،  يعقوب 

عمااة ضناا، بلوك «ه» شقة اقم 2.

يوم  القانوني  اإليداع  تم   -  2 

2021 لدى كتابة المبط  16 فبراير 

تحت  بالرباط  التجاا1ة   باملحكمة 

اقم 1117.
للخالصة والبيا 

446 P

سابيل

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

يقدا ابسمالها ب : 100.000 داهم

 العنوا  : اقم  ، زنقة سيدي 

عبد هللا، املدينة القديمة، الرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

2021 بالرباط تم تأسيس  10 فبراير 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة، يقدا 

داهم و1وجد   100.000 ابسمالها ب 

 : التالي  بالعنوا   االجتماعي  ضقرها 

اقم  ، زنقة سيدي عبد هللا، املدينة 

القديمة، الرباط.

املدة : ضدة الشركة 99 سنة ابتداء 

ضن يوم التأسيس.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

 100.000 في  االجتماعي  الربسمال 

حصة   1000 إلى  ضقسم  داهم 

لك2  داهم   100 بمقداا  اجتماعية 

حصة.

السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

تسيير الشركة : تم تعيي  السيدة 

سااة شداد كمسيرة للشركة ملدة غير 

ضحدودة.

توزيع األاباح : ضن األاباح الصافية 

تؤخذ 5% لتكو1ن االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بي  الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 5 ببر21 2021 

تحت اقم 3064.
لالستشااة والتنبيه

صوفاديكوم

447 P

TRANSBADOUCH
العرفي  العقد  تسجي2   تاا1خ 

10 ضااس 2021 بالرباط بالخصائص 

التالية :

الهدف االجتماعي :

نق2 األشخاص ؛

نق2 البمائع.

ابس املال : 100.000 داهم ضقسمة 

داهم   100 حصة ضن فئة   1000 إلى 

للحصة الواحدة ضوزعة بي  الشركاء 

على الشك2 التالي :

السيد كر1م بادوش 1000 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : إقاضة النخي2 1، 

2، حي النهمة،  10 شقة اقم  عمااة 

الرباط.

التسيير : السيد كر1م بادوش.

التوقيع : السيد كر1م بادوش.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.151015

448 P

EVOTRAM
SARL AU

تأسيس شركة
في  ضؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2021 ضااس   3

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر1ك وحيد التي تحم2 الخصائص 

التالية :

.EVOTRAM SARL AU : التسمية

الهدف االجتماعي :

ضقاول في بشغال البناء واألشغال 

املتنوعة ؛

تاجر ؛

استيراد وتصدير.

ابس املال : 100.000 داهم.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : تجزئة ابواب سال، 

عمااة 15 شقة  ، سال الجديدة، سال.

احبشا ،  املصطفى   : التسيير 

املزداد بتاا1خ 27 يوليو 1976، الحاض2 

 X168594 اقم  الوطنية  للبطاقة 

عمااة   3 املدغري  إقاضة  الساكن ب 

الف، شقة 8، سال.

التسجي2  تم   : التجااي  السج2 

بالسج2 التجااي باملحكمة االبتدائية 

تحت   2021 بسال بتاا1خ فاتح ببر21 

اقم 33295 اقم اإليداع 36324.

449 P

STE VITAL FROZEN

SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ فاتح 

تم تأسيس شركة ذات   2021 ببر21 

املسؤولية املحدودة الشر1ك الوحيد 

ذات الخاصيات التالية :

.VITAL FROZEN : التسمية

 100.000  : االجتماعي  الربسمال 

حصة قيمة   1000 داهم ضقسم إلى 

ك2 ضنها 100 داهم للحصة الواحدة.

الشر1ك  شردود  يونس  للسيد 

الوحيد 1000 حصة.

 189 : تجزئة بدا  املقر االجتماعي 

الطابق األول، سوق بابعاء الغرب.

التسيير : للسيد يونس شردود.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

االستثماا   : الرئي�سي  النشاط 

الفالحي، التصدير واالستيراد، تعليب 

وتبريد جميع بنواع الفواكه والخمر 

وتخز1نها وك2 ضا ذكر في الفص2 3 ضن 

القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

بالسج2  التقييد  وتم  بالعرائش 

بتاا1خ  التجااي تحت اقم 2021/42 

6 ببر21 2021.

450 P
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AUXIMAC
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في سال 

قد تم تأسيس   2021 يناير   8 بتاا1خ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شر1ك واحد :

.AUXIMAC SARL AU : التسمية

الهدف االجتماعي :

التصنيع امليكانيكي ؛

الصيانة امليكانيكية ؛

الدعم اللوجيستيكي املتكاض2 ؛

صنع اآلالت واملعدات ؛

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات ؛

واملعدات  اآلالت  واستئجاا  تأجير 

والسلع األخرى ؛

الصيانة الصناعية ؛

صيانة اآلالت واملعدات ؛

تجااة قطع الغياا.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

الهاللي اسماعي2 1000 حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

الهيتم،  ابن  شااع   ،1  : املقر 

لعيايدة، سال.

املسير : الهاللي اسماعي2.
 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.33075

451 P

 NAHAWAND

CONTRACTORS
 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات شر1ك وحيد
ابسمالها : 100.000 داهم

 LOT 247 HAY : املقر االجتماعي

 MASROUR 1, AVENUE DE

CAIRE APPT 1, TEMARA

السج2 التجااي اقم 67761
الرقم المر1بي 3378134

فسخ الشركة
شركة  في  الشركاء  قرا   : بوال 
 NAHAWAND CONTRACTORS

بتاا1خ 25 ديسمبر 2020 ضا يلي :
فسخ الشركة.

تعيي  السيد علي بنعبد السالم، 
1 زنقة داتيي  البيماء  القاطن بأنفا، 

ضصفي للشركة.
املراسلة،  وجع2 ضح2 التصفية، 
العنوا   في  الشركة  وثائق  وحفظ 

اآلتي :
 ANGLE RUE SOUSSA &,2
 MAATI BAKHAY- HASSAN,

.RABAT
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة   باملحكمة 
30 ضااس 2021 تحت اقم 112225.

ضقتطف ضن بج2 النشر
املصفي

452 P

WITTE MEDIA
SARL AU

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة بشر1ك واحد

بناء على عقد عرفي بعلن القانو  
األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

بشر1ك واحد ذات املميزات التالية :
 WITTE MEDIA SARL  : االسم 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

بشر1ك واحد.
املوضوع :

جميع عمليات التجااة اإللكترونية ؛
ضن  بكثر  بو  ضوقع  إدااة  خدضات 

ضواقع التجااة اإللكترونية ؛
خدضات التسو1ق واإلعال .

املقر االجتماعي : 54 شااع تانسيفت، 
شقة اقم 1، بكدال، الرباط.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

الربسمال : 100.000 داهم ضكو  
ضن 1000 حصة قيمة ك2 واحدة ضنها 

100 داهم.

تسيير الشركة وإدااتها   : التسيير 

تحت تصرف السيدة ساضية اوضلي2 

للشركة  األسا�سي  للقانو   طبقا 

الكاضلة وذلك ملدة غير  ضع السلطة 

ضحدودة.

السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  بنجز   : اإليداع 

بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة   باملحكمة 

7 ببر21 2021 تحت السج2 التجااي 

اقم 150989.

453 P

LAVAGE SAHRA TAFILALT
الفاج صحراء تفياللت ش.م.م

الربسمال االجتماعي : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : ضح2 تجااي اقم 7، 

 عمااة اقم 3، إقاضة ضعمواة 2، 

سال الجديدة

ضؤاخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 يوليو   22 بتاا1خ  سال  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 : املحدودة يهدف نشاطها االجتماعي 

غس2 السيااات والزاابي.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

 500 العالي  عبد  ضعطال  السيد 

حصة ؛

السيد لوشيبي ياسي  500 حصة.

سنة   99 شركة  نشاط   : املدة 

النهائي بي ضن  التأسيس  ضن  ابتداء 

تاا1خ وضع السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

ضح2 تجااي اقم 7، عمااة اقم 3 

إقاضة ضعمواة 2، سال الجديدة.

تحت تسيير : ضعطال عبد العالي.

ضقيدة بالسج2 التجااي : 32165.

454 P

AQUA LEADER
اكوا ليدا ش.م.م

الربسمال االجتماعي : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : ضح2 تجااي اقم 11، 

 عمااة اقم  ، إقاضة ضعمواة 2، 

سال الجديدة

املؤاخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قرا شركاء   2021 ضااس   12 بتاا1خ 

 AQUA LEADER ليدا  اكوا  شركة 

ش.م.م ضا يلي :

ذات  الشركة  عنوا   تغيير 

 : العنوا   ضن  املحدودة  املسؤولية 

 ،3 عمااة اقم   ،8 ضح2 تجااي اقم 

إلى  سال الجديدة   ،2 إقاضة ضعمواة 

العنوا  : ضح2 تجااي اقم 11، عمااة 
والد هالل،  إقاضة ضعمواة،  اقم  ، 

احصي  2، سال الجديدة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   2021 بسال بتاا1خ فاتح ببر21 
اقم 36322.

455 P

ONACER SERVICE CASH
اناصر سرفس كاش ش.م.م ش.و

الربسمال االجتماعي : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : بتجزئة الحسن 2 
اقم 05، اسكجوا، ضراكش

ضؤاخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 ضااس   5 بتاا1خ  سال  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر1ك واحد يهدف نشاطها 

االجتماعي : وكالة تحو21 األضوال.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة :

السيد ضحمد اناصر 1000 حصة.

سنة   99 الشركة  نشاط   : املدة 

النهائي بي ضن  التأسيس  ضن  ابتداء 

تاا1خ وضع السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
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بتجزئة  تجااي  ضح2   : ضقرها 
الحسن 2، اقم 05، اسكجوا، ضراكش.
تحت تسيير : السيد ضحمد اناصر.
ضقيدة بالسج2 التجااي : 113215.
456 P

STE FAR AMI SOUSSI
SARL AU

العنوا  : دواا املخازنية، سوق 
األابعاء الغرب

سج2 تجااي اقم 26979
عام  جمع  ضحمر  بمقت�سى 
فبراير   25 بتاا1خ  للشركة  استثنائي 
األابعاء  بسوق  واملسج2   2021
قرا   2021 ضااس   15 بتاا1خ  الغرب 

ضا يلي :
السو�سي  ادايس  السيد  تسمية 
جديد  ضسير   GB113699 بطاقته 
للشركة بدال عن السيد جدين زهير 
اعتماد  وبالتالي   GB61661 بطاقته 
إضماء السيد ادايس السو�سي وحده 
املعاضالت  جميع  وفي  البنك،  لدى 

التجاا1ة واإلداا1ة للشركة.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
المبط للمحكمة االبتدائية بسوق 
 2021/34 الغرب تحت اقم  األابعاء 

بتاا1خ 22 ضااس 2021.
457 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

STE SPACMEGA TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر1ك واحد

العنوا  : شااع يعقوب املنصوا 
وضحمد القري ضكتب اقم 5 

القنيطرة
السج2 التجااي : 59889

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
12 ضااس 2021 واملسج2 بالقنيطرة 
وضع   ،2021 ضااس   18 بتاا1خ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو  
واحد  بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية 
حيث   «SPACMEGA TRANS»

تحم2  لشركة  تأسيس   : يلي  ضا  تم 
الخصائص التالية :

.SPACMEGA TRANS : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد.
 100.000 في  حدد   : املال  ابس 
قسمة   1.000 إلى  ضقسمة  داهم 
اجتماعية ضن فئة 100 داهم لفائدة :
 1000  : نجاة  سعيدي  السيدة 

حصة.
الهدف : نق2 املستخدضي .

يعقوب  شااع   : االجتماعي  املقر 
املنصوا وضحمد القري ضكتب اقم 5 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

: عينت السيدة سعيدي  التسيير 
نجاة ضسيرة وحيدة للشركة بطاقتها 

.BE650114 اقم
التسجي2  ضع  القانوني  اإليداع 
بالسج2 التجااي تم بكتابة المبط 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاا1خ 
 81823 تحت اقم   2021 ضااس   30
بالسج2   2304 و  اإليداع  بالسج2 
الترتيبي و 59889 بالسج2 التحليلي.
458 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

STE FANNOUCH TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر1ك واحد

العنوا  : دواا اوالد بوبكر سيدي 
احمد بنعي�سى حد كوات سيد عمر 

الحا�سي
السج2 التجااي : 545

 20 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسيدي  واملسج2   2021 فبراير 
 ،2021 فبراير   22 بتاا1خ  قاسم 
وضع القانو  األسا�سي لشركة ذات 
واحد  بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية 
حيث   «FANNOUCH TRANS»
تحم2  لشركة  تأسيس   : يلي  ضا  تم 

الخصائص التالية :

.SPACMEGA TRANS : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد.
 100.000 في  حدد   : املال  ابس 
قسمة   1.000 إلى  ضقسمة  داهم 
اجتماعية ضن فئة 100 داهم لفائدة :
 1000  : السيد الفنوش بوسلهام 

حصة.
نق2 املستخدضي  ونق2   : الهدف 

البمائع.
املقر االجتماعي : دواا اوالد بوبكر 
كوات  حد  بنعي�سى  احمد  سيدي 

سيد عمر الحا�سي.
املدة : 99 سنة.

الفنوش  السيد  عي    : التسيير 
 GN141385 اقم  بطاقته  بوسلهام 

ضسير وحيد للشركة.
التسجي2  ضع  القانوني  اإليداع 
بالسج2 التجااي تم بكتابة المبط 
باملحكمة االبتدائية بلقصيري بتاا1خ 
5 ببر21 2021 تحت اقم 51 بالسج2 
الترتيبي  بالسج2   175 و  اإليداع 

و545 بالسج2 التحليلي.
459 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

STE BEJJANOV TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر1ك واحد

العنوا  : حي السالم ضجموعة 
الجوال  شااع ضحمد الديواي اقم 

39 سوق األابعاء
السج2 التجااي : 27103

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق  واملسج2   2021 22 ضااس 
بابعاء الغرب بتاا1خ 23 ضااس 2021، 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع 
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 
حيث   «BEJJANOV TRANS» واحد 
تحم2  لشركة  تأسيس   : يلي  ضا  تم 

الخصائص التالية :
.BEJJANOV TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك واحد.
 100.000 في  حدد   : املال  ابس 

قسمة   1.000 إلى  ضقسمة  داهم 

اجتماعية ضن فئة 100 داهم لفائدة :

السيد بجة ضحمد : 1000 حصة.

الهدف : نق2 املستخدضي .

السالم  حي   : االجتماعي  املقر 

ضحمد  شااع  الجوال   ضجموعة 

الديواي اقم 39 سوق األابعاء.

املدة : 99 سنة.

: عي  السيد بجة ضحمد  التسيير 

بطاقته اقم GB189791 ضسير وحيد 

للشركة.

التسجي2  ضع  القانوني  اإليداع 

بالسج2 التجااي تم بكتابة المبط 
بلقصيري  االبتدائية  باملحكمة 

بتاا1خ 7 ببر21 2021 تحت اقم 237 

بالسج2   27103 الترتيبي  بالسج2 

التحليلي.

460 P

TRATIONNEL AGRIC
SARL AU

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بشر1ك واحد

الواحد  الشر1ك  قراا  بموجب 

بتاا1خ 10 ضااس 2021 تقرا تأسيس  

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

فإنها  لذلك  وتبعا  واحد.  بشر1ك 

تتكو  ضن السيد خمير كشالط :

التجااة في املواد   : نشاط الشركة 

الفالحية.

الجديد  حي   925  : الشركة  ضقر 

عي  عودة تمااة.

 TRATIONNEL  : تسمية الشركة 

.AGRIC SARL AU

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 100.000 في  حدد   : املال  ابس 

داهم ضقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 داهم للواحدة.

التسيير : السيد خمير كشالط.

التوقيع : السيد خمير كشالط.
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تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
ببر21   6 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

2021 تحت اقم 132601.
وهذا بمثابة ضقتطف وبيا 

46 1P

SABILEV
SARL AU

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة بشر1ك واحد

بتاا1خ  الشركاء  قراا  بموجب 
17 ضااس 2021 تقرا تأسيس  شركة 
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 
ضن  تتكو   فإنها  لذلك  وتبعا  واحد. 

السيد حسن نونة :
البناء  بعمال   : الشركة  نشاط 

وبعمال ضتنوعة.
ضقر الشركة : 12 ضكرا زنقة لبنا  

الشقة اقم 3 حي املحيط الرباط.
 SABILEV SARL : تسمية الشركة

.AU
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 100.000 في  حدد   : املال  ابس 
داهم ضقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 داهم للواحدة.
التسيير : السيد حسن نونة.
التوقيع : السيد حسن نونة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
ببر21   7 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

2021 تحت اقم 150965.
وهذا بمثابة ضقتطف وبيا 

462 P

KIKMED
SARL

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

بتاا1خ  الشركاء  قراا  بموجب 
تقرا تأسيس  شركة   2021 8 ضااس 
ذات ضسؤولية ضحدودة. وتبعا لذلك 
نونة  السيد حسن  تتكو  ضن  فإنها 

والسيدة ااضية بن هدي :
: بيع وشراء املواد  نشاط الشركة 

الطبية وشبه الطبية.

التجااة في املعلوضيات.

استيراد وتصدير.

خدضات ضتنوعة.

ضقر الشركة : 12 ضكرا زنقة لبنا  

الشقة اقم 3 حي املحيط الرباط.

 KIKMED  : الشركة  تسمية 

.SARL

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 100.000 في  حدد   : املال  ابس 

داهم ضقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 داهم للواحدة.

التسيير : السيدة ااضية بن هدي.

التوقيع : السيد ااضية بن هدي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ببر21   7 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

2021 تحت اقم 150955.
وهذا بمثابة ضقتطف وبيا 

463 P

OMYO GROUP
SARL AU

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات شر1ك واحد

الواحد  الشر1ك  قراا  بموجب 

تقرا تأسيس    2021 8 ضااس  بتاا1خ 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

فإنها  لذلك  وتبعا  واحد.  بشر1ك 

تتكو  ضن السيدة الهام حيزوني :

البناء  بعمال   : الشركة  نشاط 

وبعمال ضتنوعة.

اإلنعاش العقااي.

توزيع  خاصة  العاضة  التجااة 

املالبس بمختلف بنواعها.

ضقر الشركة : 12 ضكرا زنقة لبنا  

الشقة اقم 3 حي املحيط الرباط.

 OMYO  : الشركة  تسمية 

.GROUP SARL AU

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 100.000 في  حدد   : املال  ابس 

داهم ضقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 داهم للواحدة.

التسيير : السيدة الهام حيزوني.

السيدة الهام حيزوني.  : التوقيع 

املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   7 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

2021 تحت اقم 150973.
وهذا بمثابة ضقتطف وبيا 

464 P

BAOUA

SARL

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة

بتاا1خ  الشركاء  قراا  بموجب 

11 ضااس 2021 تقرا تأسيس  شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة. وتبعا لذلك 

فإنها تتكو  ضن السيدة خديجة بوى 

والسيد ايوب عمراوي :

العاب  قاعة   : الشركة  نشاط 

الفيديو.

اإلنعاش العقااي.

التجااة في ضواد التجمي2.

زاو1ة شااع ضحمد   : ضقر الشركة 

حصاا وعبد الرحما  بوعبيد املركز 

التجااي ضزكا  اقم 23 سال الجديدة.

.BAOUA SARL : تسمية الشركة

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 100.000 في  حدد   : املال  ابس 

داهم ضقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 داهم للواحدة.

التسيير : السيد ايوب عمراوي.

التوقيع الفردي للسيد   : التوقيع 

ايوب عمراوي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ببر21   5 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

2021 تحت اقم 33309.
وهذا بمثابة ضقتطف وبيا 

465 P

SWING.COM
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : سانية الطاحوني 
زنقة 2 اقم 46 سال

تصفية الشركة
تبعا ملا جاء في ضحمر الجمع العام 
االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
 2020 ديسمبر   30 بتاا1خ  للشركة 

تقرا ضا يلي :
حول  للتقر1ر  االستماع  بعد 
التصفية فقد وافق  جميع عمليات 
اسماعيلي  ابراهيم  السيد  املصفي 
حول التقر1ر وكذلك الحساب النهائي 

للتصفية.
الجمع  قرا  فقد  سبق،  ملا  تبعا 
الصالحيات  جميع  ضنح  العام 
اسماعي2  ابراهيم  السيد  للمصفي 

كي ينهي ضسطرة التصفية.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 2021 ببر21   5 في  بسال  االبتدائية 

تحت اقم 36350.
وهذا بمثابة ضقتطف وبيا 

466 P

ADVENTICA
SARL

ابسمالها 1.000.000 داهم
ضقرها االجتماعي : 382، تجزئة 

صناعية سابينو، النواصر، الداا 
البيماء

السج2 التجااي : 149023 الداا 
البيماء

قف2 التصفية
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
فبراير   15 بتاا1خ  املؤاخ  االستثنائي 
2021 بالداا البيماء املسج2 بتاا1خ 
 2 فبراير 2021 تحت األاقام التالية :
 RE : 202100123701360 / OR

9032/2021 : تمت املصادقة على :
املصادقة على حسابات التصفية.
إعفاء املصفي ضن املهمة املسندة 

إليه.
التقر1ر بقف2 التصفية.

467 P
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جوهرة بوزنيقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها 180.000 داهم

املقر االجتماعي : شااع عقبة زنقة 

واد فاس عمااة اقم   شقة اقم 3 

بكدال الرباط

املنعقد  العام  الجمع  بمقت�سى 

فبراير   18 يوم  عادية  غير  بصفة 

بما  للشركة  املساهمو   قام   2020

يلي :

حصص  بيع  على  ضوافقة   -  1

االجتماعية التي في ضلك السيد جمال 

بغليس  شركة  لفائدة  بندحما  

هولدينغ.

2 - نق2 املقر االجتماعي ضن شااع 

اقم    عمااة  فاس  واد  زنقة  عقبة 

 38 إلى  الرباط  بكدال   3 اقم  شقة 

الدوكالي  شعيب  ببو  زنقة  ضلتقى 

وشااع باستوا حي الليمو  الرباط.

3 - تعدي2 الفص2 5 و 6 و 7 ضن 

وتحيينه  للشركة  األسا�سي  القانو  

طبقا ملا سبق.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

ببر21   6 بتاا1خ   112473 اقم  تحت 

.2021
ضن بج2 النشر واإلخالص

ضسير الشركة

468 P

WINOUTI
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ابسمالها : 10.000 داهم

املقر الرئي�سي : 79، شااع ابن سينا 

الطابق الثاني الشقة اقم 6 بكدال 

الرباط

السج2 التجااي اقم 150703

تأسيس
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 يوليو   2 بتاا1خ  الرباط 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :

التسمية : «WINOUTI» ش.م.م.
ابن  شااع   ،79  : املقر االجتماعي 
 6 اقم  الشقة  الثاني  الطابق  سينا 

بكدال الرباط.
االستيراد   : االجتماعي  الهدف 

والتصدير - تاجر بو وسيط.
داهم   10.000  : ابسمال الشركة 
 10 بقيمة  حصة   1000 ضن  ضكو  
دااهم للحصة الواحدة ضوزعة على 

الشك2 التالي :
الحاض2  الكراكبي  عادل  السيد 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 
A377339 والساكن بزنقة جعفر بن 
ببي طالب اقم 67 تجزئة ضاية ضو�سى 

السوي�سي الرباط : 500 حصة.
اوزا  بوا21  إيسولد  السيدة 
التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة  ديسلوفر 
والساكن   AB02303B الوطنية اقم 
برقم 32 زنقة زنجباا شقة 1 املحيط 

الرباط : 500 حصة.
بسندت ضهمة التسيير   : التسيير 
الحاض2  الكراكبي  عادل  السيد  إلى 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.A377339
اوزا  بوا21  إيسولد  السيدة 
التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة  ديسلوفر 

.AB02303B الوطنية اقم
املدة : 99 سنة ابتداء ضن تسجيلها 

بالسج2 التجااي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط  كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 25 

ضااس 2020 تحت اقم 2906.
للبيا  واإلشااة

469 P

FCP ALPHA RENDEMENT
صندوق تدبير بضوال ضشتركة

بلفا اوندم
فينونس»  ضيد  «ا1د  ضن  بمباداة 
تم  ضاناجمنت»  بسيت  ضيد  «ا1د  و 
خلق صندوق بضوال ضشتركة، اخص 
ملشروع نظام تدبيره ضن طرف الهيئة 
 7 بتاا1خ  الرساضي2  لسوق  املغربية 
 GP21001 اقم  تحت   2021 يناير 

ضميزاته كالتالي :

التسمية : صندوق بضوال ضشتركة 

بلفا اوندم.

سنة اعتبااا ضن تاا1خ   99  : املدة 

المبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

حاالت  باستثناء  التجاا1ة  باملحكمة 

الح2 املسبق بو التمديد.

البنك   : لديها  املودع  املؤسسة 

101 شااع الزاقطوني  الشعبي ضقره 

الداا البيماء.
ضؤسسة التدبير : شركة «ا1د ضيد 

ضقرها  الكائن  ضاناجمنت»  بسيت 

شااع املهدي بن بركة السوي�سي   57

الرباط.

ضكتب   : الحسابات  ضدقق 

الكائن  بسو�سي»   & «حديد  التدقيق 

بنفا،  ضقره   شااع املعطي الجزولي، 

طرف  ضن  ضمث2  البيماء،  الداا 

السيد ضحمد حديد.

التقديمات األصلية : 1.000.000 

حصة   1.000 على  ضقسمة  داهم 

داهم   1.000 واحدة  ك2  قيمة 

ضكتسبة نقدا.

تعلق   : الحصص  شراء  إعادة 
«صندوق  عندضا يم2 صافي بصول 

بكثر  خالل  ضشتركة»  بضوال  تدبير 

ضن شهر1ن بق2 ضن النصف األدنى 

ضن   31 الفص2  في  عليه  املنصوص 

اقم  قانو   بمثابة  الشر1ف  الظهير 

.1-93-213

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   ،2021 ببر21   8 بتاا1خ 

.112559

470 P

NORSA TRADING
SARL

نواسا ترادينغ

 22 ضحرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021 تم تكو1ن نظام بسا�سي  ضااس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

خصائصها كالتالي :

ترادينغ»  «نواسا   : التسمية 

.NORSA TRADING

الهدف : تمااس الشركة األهداف 

التالية :

ضطعم وضقهى.

ضمول الحفالت.

استيراد وتصدير.

شااع   32 ضح2   : املقر االجتماعي 

األبطال اقم 2 الطابق السفلي بكدال 

الرباط.
 100.000  : ابس املال االجتماعي 

حصة قيمة   1000 داهم ضقسم إلى 

ك2 واحدة 100 داهم.

نوا  السيدة  تعيي   تم   : التسيير 

لبطاقة  الحاض2  العيا�سي  الدين 

 AB507097 اقم  الوطنية  التعر1ف 

والسيد ضحمد صابر الحاض2 لبطاقة 

 A425025 اقم  الوطنية  التعر1ف 

كمسيرين وحيدين للشركة وملدة غير 

ضحدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجاا1ة بالرباط تحت اقم 

السج2 التجااي 150979.

471 P

IZDIHAR CAR
SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

2021 قرا  حرا في الرباط  2 ضااس 

 IZDIHAR الشر1ك الوحيد للشركة 

CAR SARL AU ضا يلي :

تحو21 املقر االجتماعي : ضن زاو1ة 

شااع فال ولد عمير وزنقة بهت 32، 

الطابق 2 و 3، ضكتب 315، العم2 

املشترك 6، حي بكدال الرباط إلى بض2 

3 ضجموعة حرف ك، اقم 231 حي 

يعقوب املنصوا الرباط.
القانو   ضن  املادة    تعدي2 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

ببر21   7 بتاا1خ  اقم 112527  تحت 

.2021

472 P
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SPA END
SARL AU
سبا اند

في  ضحرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 
5 ببر21 2021 تم تكو1ن نظام بسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شر1ك وحيد خصائصها كالتالي :
التسمية : «SPA END» سبا اند.

الهدف : تمااس الشركة األهداف 
التالية :

ضركز التجمي2.
صالو  تصفيف الشعر.

حمام وساونا.
املقر االجتماعي : تجزئة وفاق 1، 
شااع غزة، إقاضة ضر1م اقم 3044، 

ضح2 1 تمااة.
ابس املال االجتماعي : 100.000 
داهم ضقسم إلى 1000 حصة قيمة 

ك2 واحدة 100 داهم.
التسيير : تم تعيي  السيد سعيد 
التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  حناش 
كمسير   A330188 اقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير ضحدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة االبتدائية بتمااة تحت اقم 

السج2 التجااي 132635.
473 P

IH3 GROUP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها : 10.000 داهم
ضقرها االجتماعي : الرقم 15 شااع 
األبطال، الشقة اقم  ، بكدال، 

الرباط
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فاتح  في  وضسج2   2021 فبراير   11
ضااس 2021 تم تأسيس شركة تحم2 

الخصائص التالية :
.IH3 GROUP : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
ضسؤولية ضحدودة.

الهدف االجتماعي : 1 - ضقاول في 
الخدضات التجاا1ة.

اإللكترونية  الخدضات   -  2
والكمبيوتر.

3 - تاجر االستيراد والتصدير.
ابس املال : 10.000 داهم ضقسمة 
داهم   100 حصة ضن فئة   100 إلى 

للحصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  ضن   : املالية  السنة 
ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا   31 إلى 
السنة األولى تبتدئ ضن تاا1خ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.
املقر االجتماعي : الرقم 15 شااع 
بكدال،  اقم  ،  الشقة  األبطال، 

الرباط.
ابن  املهدي  السيد   : التسيير 
لبطاقة  الحاض2  الحسني،  املجدوب 
 A341746 اقم  الوطنية  التعر1ف 
غير  ملدة  الشركة،  في  وحيد  كمسير 

ضحدودة.
األاباح  ضن   : األاباح  توزيع 
الصافية تؤخذ 5% لتكو1ن االحتياط 

القانوني، والباقي يوزع بي  الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   2021 ببر21   5 بالرباط بتاا1خ 

.(RC N° : 150863( 112 07 اقم
474 P

HNL CARE
SARL

الربسمال : 100.000 داهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم  بسال،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع 
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 HNL  : االجتماعية  التسمية 

.CARE SARL
 : االجتماعي  الهدف 
 MARCHAND DE PRODUITS

.PARAMEDICAUX
 C O M P L E M E N T S

.ALIMENTAIRES

تجزئة   ،541  : االجتماعي  املقر 

سعيد حجي سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

 100.000 ضبلغ  في  الشركة  ابسمال 

داهم ضوزع على 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للحصة وزعت كما يلي :

السيد خالد نوكوزول 600 حصة. 

اآلنسة نوا نوكوزول 100 حصة.

 100 الهركي  ضجيدة  السيدة 

حصة.

اآلنسة هجر نوكوزول 100 حصة.

اآلنسة لينا نوكوزول 100 حصة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

تم تعيي  السيد خالد   : التسيير 

نوكوزول كمسير واحد وضوقع للشركة 

ملدة غير ضحدودة.

تم إيداع السج2 التجااي بمكتب 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ببر21   3 بتاا1خ 

.33081

475 P

BIG TWENTY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر1ك واحد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاا1خ 

القانو   وضع  تم   2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

وذات  واحد  بشر1ك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 BIG  : االجتماعية  التسمية 

.TWENTY SARL AU

 ACHAT  : االجتماعي  الهدف 

 ET VENT DES PRODUITS

.D’ENRETIEN

.NEGOCE - TRAVAUX DIVERS

شقة   30 عمااة   : املقر االجتماعي 

زنقة ضوالي احمد لوكيلي حسا    8

الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 10.000 ضبلغ  في  الشركة  ابسمال 
100 حصة ضن فئة  داهم ضوزع على 

100 داهم للحصة وزعت كما يلي :
 100 املراصني  عصام  السيد 

حصة.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
التسيير : تم تعيي  السيد عصام 
املراصني كمسير واحد وضوقع للشركة 

ملدة غير ضحدودة.
تم إيداع السج2 التجااي بمكتب 
بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   2021 ضااس   23 بتاا1خ 

.150593
476 P

SOCIETE HAFASSOU
SARL

املؤاخ  العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاا1خ فاتح ديسمبر 2020 قرا شركاء 
   SOCIETE HAFASSOU شركة 
SARL املسجلة تحت اقم 106079 
بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة 

التعديالت التالية :
تحو21 ضقر الشركة : ضن 6 ضاية 
عوا الطابق   شقة 16 بكدال الرباط 
إلى حي االنبعاث تجزئة ضرزاقة اقم 

28 - تمااة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   2021 ضااس   22 بتاا1خ 

.111939
477 P

SO BTP
SARL

املؤاخ  العام  الجمع  بمقت�سى 
قرا شركاء   2021 فبراير   22 بتاا1خ 
شركة «SO BTP» املسجلة تحت اقم 
تمااة  االبتدائية  باملحكمة   130331

التعديالت التالية :
ضوحى  السيد   : الحصص  بيع 
ضرهوني يبيع 7500 حصة للسيد علي 

ضرهوني.
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تغيير الشك2 القانوني : قرا الجمع 
العام للشركة تغيير الشك2 القانوني 
ضسؤولية  ذات  شركة  ضن  للشركة 
ضسؤولية  ذات  شركة  إلى  ضحدودة 

ضحدودة ذات شر1ك وحيد.
 52 اقم   : الشركة  ضقر  تحو21 
تمااة إلى اقم   3 1 شقة اقم  ضسروا 
3 حي الغزالي تجزئة بوشنتوف تمااة.

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغيير 
ضكتب  ضختلفة،  بعمال  ضقاول   :

الدااسات والبحوث، ضتاا ضراقب.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   2021 ضااس   25 بتاا1خ 

.5300
478 P

WORLD SERVICES COMPTA

BEIN HOSPITALITY
SARL AU

بيع الحصص االجتماعية
العام  الجمع  ضحمر  بموجب 
االستثنائي غير العادي املنعقد بتاا1خ 
19 فبراير 2021 قرا ضساهم الشركة 

BEIN HOSPITALITY ضا يلي :
بيع الحصص االجتماعية كالتالي 
إلى  ضحمد  ضنكادي  السيد  يبيع   :
حصصه  جميع  جابر  اشيد  السيد 
في الشركة، بي 1000 حصة ب 100 
داهم لك2 حصة ضا يعادل 100.000 

داهم.
: السيد  تعيي  ضسير جديد وحيد 
التعر1ف  لبطاقة  اشيد جابر حاض2 
غير  ملدة  للشركة  ضسير   Z365862

ضحددة.
المبط  بمكتب  اإليداع  تم 
 11 باملحكمة االبتدائية بسال بتاا1خ 

ضااس 2021 تحت اقم 264.
479 P

SAID DELICES
SARL

االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
ذات  للشركة  االجتماعي  املقر  في 
شركاؤها قرا  ضحدودة   ضسؤولية 

ضا يلي :

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغيير 
 - تنظيم الحفالت   - ضقهى   - ضخبزة   :

حلواني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21  فاتح  بتاا1خ  بتمااة  التجاا1ة 

2021 تحت الرقم 5328.
480 P

ضكتب املحاسبة إيهاب استشااة
ش.ذ.م.م

ابسمال الشركة : 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : شااع الحسن الثاني، عمااة 

البنك املغربي للتجااة الخااجية
ضكتب اقم 9 الناضوا

س.ت 5415

JIMAFIBRE
SARL

ابسمال الشركة : 1.200.000 داهم
ضقرها االجتماعي : شااع الحسن 

الثاني، عمااة BMCE، ضكتب اقم 9، 
الناضوا

س.ت 7 191
بمقت�سى ضحمر الجمع العام غير 
العادي املنعقد في فاتح ببر21 2021، 
 JIMAFIBRE شركة  ضساهمو  قرا 

SARL ضا يلي :
استقالة السيد الهاشمي الجياللي 
ضن تسيير شركة JIMAFIBRE SARL ؛
ضن  و      43 البندين  تغيير 

القانو  األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
2021 تحت  ببر21   2 بالناظوا بتاا1خ 

اقم 656.
481 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

ABATTOIR CHAOUIA
SARL

شركة اباتواا الشاو1ة ش.ذ.م.م
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة
سج2  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
تم   ،2021 بسطات بتاا1خ 31 ضااس 
وضع القواني  األساسية لشركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة :

الشاو1ة»  «اباتواا   : التسمية 

ش.ذ.م.م.

ضن بي  بهداف الشركة   : الهدف 

ضا يلي :

ذبح الحيوانات في املجازا.

والنقانق  البيماء  اللحوم 

.(CHARCUTERIE(

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

الصناعية، التجاا1ة، املالية املنقولة 

االاتباط  يمكنها  التي  املنقولة  بو غير 

ضباشرة بو بصفة غير ضباشرة بأهداف 

ازدهاا  على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

شااع عبد   257  : املقر االجتماعي 

الثاني،  الطابق  سكيرج،  الرحما  

ضبروكة، سطات.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

ضبلغ 100.000 داهم.

للسيد  التسيير  بسند   : التسيير 

اشيد الناجحي.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر ضن ك2 

سنة.

ضا  األاباح  ضن  يخصم   : األاباح 

يقدا ب 5% ضن بج2 تكو1ن االحتياط 

يبلغ عشر  ب   إلى  للشركة  القانوني 

الربسمال االجتماعي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 

تحت   2021 ببر21   6 بسطات بتاا1خ 

اقم 162/21.

بالسج2  الشركة  تسجي2  وتم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجااي 

بسطات تحت اقم 6449.
ضن بج2 الخالصة والبيا 

ائتمانية «كونت كلير»

482 P

 ELITE GARDENS

CORPORATION

SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

سج2 تجااي : 100343

ز1ادة في ابسمال وتحو21 الشك2 
القانوني للشركة

الفر1د  الشر1ك  قراا  بموجب   

 ELITE GARDENS» لشركة 

ذات   «CORPORATION SARL

بربسمال  املحدودة  املسؤولية 

: حي  االجتماعي  ضقر  داهم   15.000

د  عمااة  الحرثي  ضشروع   1 املسيرة 

ضراكش،   -  16 اقم  الرابع  الطابق 

اقم  بمراكش  التجااي  السج2 

.100343

املؤاخ ب 12 بكتوبر 2020 فقد 

قرا الشر1ك الفر1د :

 5000 بمقداا  املال  ابس  ز1ادة 

الشر1ك  ضن  نقدية  ضساهمة  داهم 

الجديد )ضحمد ضحفوظ( لز1ادة ابس 

املال ضن 10.000 داهم إلى 15.000 

املال  لربس  الجديد  التوزيع  داهم. 

على شك2 اآلتي :

 100  : زندول  املهدي  يساهم 

حصة، ثلثي ابس املال.

ضحمد ضحفوظ : 50 حصة ثلث 

ابس املال.

للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 

شركة  إلى  الفر1د  الشر1ك  ذات 

ضسؤولية ضحدودة.

التعدي2 التبعي للنظام األسا�سي 

على ضستوى املواد 1 و 3 و 6 و 7.

إقراا النظام األسا�سي الجديد.

بالسج2  اإلعال   هذا  تقديم  تم 

 22 يوم  بمراكش  التجاا1ة  املحكمة 

ضااس 2021 تحت اقم 122022.

483 P
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 TRADITIONAL & MODERN
TRADE COMPANY

SARL AU
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بشر1ك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ فاتح 
تأسيس  تم  بالرباط   2021 ضااس 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

بشر1ك وحيد :
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.
 TRADITIONAL &  : التسمية 
 MODERN TRADE COMPANY

.SARL AU
املواد  بيع وتوزيع  شراء   : الهدف 

الغذائية.
زنقة واد ز1ز     : املقر االجتماعي 
بكدال   7 اقم  شقة  الثالث  الطابق 

الرباط.
ضن تاا1خ   سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجي2 الشركة بالسج2 التجااي.
حدد ابسمال الشركة   : ابسمالها 
 1.000 100.000 داهم ضقسم إلى  في 
داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
وتوزيعها اكتتابها  سدد   للواحدة 

كما يلي :
 LA SOCIETE 58
 CONSOLIDATED SARL AU :

1000 حصة.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
ضحدودة  غير  ملدة  يوسف  بنجلو  
القانو   توقيع  تاا1خ  ضن  ابتداء 
األسا�سي للشركة ضع اعتماد توقيعه 
اإلداا1ة  والوثائق  العقود  جميع  في 

والبنكية.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر ضن ك2   31 إلى  يناير   فاتح 

سنة.
األاباح : يخصم ضا قداه 5 % ضن 
في  القانوني  االحتياطي  تكو1ن  بج2 

حدود 1/5 ضن الربسمال.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجاا1ة بالرباط تحت اقم 111999 

بتاا1خ 23 ضااس 2021.
بمقت�سى ضقتطف وبيا 

484 P

EQUIPROCESS
SARL

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة

 5 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   2021 ضااس 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة :
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة.
 EQUIPROCESS  : التسمية 

.SARL
الهدف : بشغال عاضة وتجااة.

زنقة واد ز1ز     : املقر االجتماعي 
بكدال   7 اقم  شقة  الثالث  الطابق 

الرباط.
ضن تاا1خ   سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجي2 الشركة بالسج2 التجااي.
حدد ابسمال الشركة   : ابسمالها 
 1.000 100.000 داهم ضقسم إلى  في 
داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
وتوزيعها اكتتابها  سدد   للواحدة 

كما يلي :
 450  : السيدة جميلة علي وعلي 

حصة.
السيد حمو اوحلي : 180 حصة.

 170  : السيد عبد هللا بن عثما  
حصة.

 100  : عثما   بن  هشام  السيد 
حصة.

السيد عادل عاطف : 100 حصة.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
عادل  والسيد  عثما   بن  هشام 
ضن  عاطف ملدة غير ضحدودة ابتداء 
تاا1خ توقيع القانو  األسا�سي للشركة 
ضع اعتماد توقيعهما في جميع العقود 

والوثائق اإلداا1ة والبنكية.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر ضن ك2   31 إلى  يناير   فاتح 

سنة.
األاباح : يخصم ضا قداه 5 % ضن 
في  القانوني  االحتياطي  تكو1ن  بج2 

حدود 1/5 ضن الربسمال.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجاا1ة بالرباط تحت اقم 112468 

بتاا1خ 6 ببر21 2021.
بمقت�سى ضقتطف وبيا 

485 P

 STE MAIRE ARTISAN AHL
FES SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها 100.000 داهم

اقم 2 عمااة امليسواي تجزئة ايمن 
بوز1ا  ضيدلت
تأسيس شركة

في  ضحرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ضيدلت بتاا1خ 23 فبراير 2021 وضع 
القانو  االسا�سي لشركة لشركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة تحم2 اسم شركة 
 STE MAIRE ARTISAN AHL FES»

SARL» ش.م.م خصائصها كالتالي :
غرض الشركة : تاجر في املنتجات 

الحرفية
عمااة   2 اقم   : الرئي�سي  املقر 
امليسواي تجزئة ايمن بوز1ا  ضيدلت
يوم  ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السج2 التجااي.
 100.000  : االجتماعي  الربسمال 
حصة ضبلغ   1000 داهم ينقسم إلى 

ك2 حصة 100 داهم.
إدااة الشركة : ستسير الشركة ضن 

طرف السيد زكر1اء ادي2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  ضيدلت  االبتدائية 
2021 تحت اقم 2021/98 بالسج2 

التجااي اقم 2715.
ضلخص قصد النشر

املسير

486 P

GREEN- STAR STATION
ش.م.م ش.و

ابسمال : 60.000 داهم
املقر االجتماعي : كروازضة البرانية 

جرادة
 23 بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 
شركة  تأسيس  تقرا   ،2021 ضااس 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد بالخصائص اآلتية :
 GREEN- STAR التسمية : شركة 

STATION ش.م.م ش.و.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

املقر االجتماعي : كروازضة البرانية 

جرادة.

ضحطة بنزين   : الهدف االجتماعي 

السيااات.

ضطعم.

ضقهى.

في  ضحدد  االجتماعي  الربسمال 

ضبلغ 60.000 داهم بقيمة 100 داهم 

للحصة.

التسيير : تم تعيي  السيد بوسكوا 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  احمد 

كمسير   FH36282 اقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

تم تسجي2 الشركة لدى املحكمة 

 36983 اقم  تحت  بوجدة  التجاا1ة 

بتاا1خ 2 ببر21 2021.

487 P

شركة وجدة كولومبو
ش.م.م

ابسمال  : 1.390.000 داهم

املقر االجتماعي : 83 شااع ضحمد 

الخاضس - وجدة

بتاا1خ  2  عرفي  عقد  بموجب 

ضساهمة  وعقد   ،2020 ديسمبر 

الشركاء ضن خالل ضمتلكاتهم املهنية 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية  تقرا 

ضحدودة بالخصائص اآلتية :

شركة وجدة كولوضبو   : التسمية 

ش.م.م.

الشك2 القانوني : شركة ضحدودة 

املسؤولية.

: 83 شااع ضحمد  املقر االجتماعي 

الخاضس وجدة.

 + ضقهى   : االجتماعي  الهدف 

حلو1ات + ضثلجات.

في  ضحدد  االجتماعي  الربسمال 

 100 داهم بقيمة   1.390.000 ضبلغ 

داهم للحصة.

تم تعيي  السيد جالل   : التسيير 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  ضحمدي 

الوطنية اقم ف 00712  ضسير وحيد 

للشركة ملدة غير ضحدودة.
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تم تسجي2 الشركة لدى املحكمة 

 36883 اقم  تحت  بوجدة  التجاا1ة 

بتاا1خ 19 ضااس 2021.

488 P

STE CAFE HAFIDA
SARL  AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر1ك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاا1خ 

القانو   وضع  تم   ،2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد،  بشر1ك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 CAFE  : االجتماعية  التسمية 

.HAFIDA SARL  AU

الهدف االجتماعي : ضقهى.

بيع املأكوالت الخفيفة.

ضوالي  حي   : االجتماعي  املقر  

اسماعي2، سكتوا 1 اقم 336، سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

ضن تاا1خ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

 100.000 ضبلغ  في  الشركة  ابسمال 

1.000 حصة ضن  داهم ضوزعة على 

داهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

يلي :

 1000  : السيدة حفيظة الكمري 

حصة.

ضجموع الحصص : 1000 حصة.

السنة االجتماعية : تبدب ضن فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

السيدة  تعيي   تم   : التسيير 

حفيظة الكمري كمسيرة للشركة ملدة 

غير ضحدودة.

المبط  بكتابة  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال بتاا1خ فاتح 

وتم   36331 تحت اقم   2021 ببر21 

التحليلي  بالسج2  الشركة  تسجي2 

اقم 33299.

489 P

ديوا  األستاذة اتيبة السقاط

ضوثقة

HATZIN

ش.م.م 

تأسيس
تلقته  اسمي  عقد  بمقت�سى   -  I

ضوثقة  السقاط  اتيبة  األستاذة 

 ،2020 ديسمبر   18 بتاا1خ  بالرباط 

ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 «HATZIN SARL» ضحدودة املسماة 

 96-5 طبقا ملقتميات القانو  اقم 

تحم2  والتي   95-15 اقم  والقانو  

املميزات التالية :

التسمية : «HATZIN» ش.م.م.

هدف الشركة : اإلنعاش العقااي، 

تجهيز وبناء بي عقاا وبي تجزئة.

تيفلت  دائرة   : االجتماعي  املقر 

جماعة ايت ضالك تجزئة جوهرة ايت 

ضالك.

املدة : ضدة الشركة ضحدودة في 99 

سنة انطالقا ضن يوم إنشاءها ضا عدا 

حالة الفسخ املبكر.

االجتماعي  ابسمال   : املال  ابس 

داهم  بمليو   يقدا  للشركة 

1.000.000 داهم ضقسم إلى 10.000 

100 داهم  حصة اجتماعية ضن فئة 

للحصة.

االداي�سي  السيد  تعيي    : اإلدااة 

السماللي حاتم، كمسير للشركة وفقا 

للقانو  التأسي�سي للشركة ملدة غير 

ضحدودة ضع ضنحه جميع الصالحيات 

الواسعة.

تم تسجي2 الشركة املذكواة   -  II

لدى  املمسوك  التجااي  بالسج2 

املحكمة االبتدائية بتيفلت تحت اقم 

777 ضن السج2 التحليلي.
للبيا  والنشر

  األستاذة اتيبة السقاط

ضوثقة

490 P

SOCIETE ASRAR PROD
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة
 31 بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 
ذات  تأسيس شركة  تم   2021 ضاي 

املميزات التالية :
 STE. ASRAR PROD  : التسمية 

.S.A.R.L.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة   ضسؤولية 

الوحيد.
الوفاق  ضدينة   : اإلجتماعي  املقر 

بلوك E اقم 758 العيو  املغرب.
 : اإلجتماعية  النشاطات 
النشاطات السمعية البصر1ة إنتاج 
وإخراج البراضج واألفالم التلفز1ونية 

والوثقائية.
داهم   100.000.00: ابسمال 
داهم   100 1000 حصة،  إلى  قسم 

لك2 واحدة.
ملياء  اآلنسة  الوحيدة  الشر1كة 

ايكو.
التسيير : يعهد إلى السيدة ضليكة 
ضاء العيني  ب.ت.و SH106766 ملدة 

غير ضحددة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ببر21   5 بتاا1خ  بالعيو   اإلبتدائية 

2021 تحت اقم 1030/2021.
491 P

STE. OTANAGRI
SARL AU

ابسمالها : 100.000.00 داهم
RC : 7535

تأسيس شركة
ضااس   15 بتاا1خ  بتااودانت  تم 
شركة ذات املسؤولية  إنشاء   2021
املحدودة بشر1ك وحيد بالخصائص 

التالية :
.OTANAGRI : التسمية

النشاط :
 تصميم ودااسة وتركيب ضشاايع 
الطاقة  وضشاايع  املاء-الزااعية 

الشمسية.

اوطا   عمااة   : اإلجتماعي  املقر 
الطر1ق الوطنية 10 كيلوضتر 11 بوالد 

ضحلة ضشرع العي  تااودانت.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
داهم   100000.00  : املال  ابس 
ضوزعة  حصة   1000 على  ضقسم 

كالتالي :
السيد طه ادزاود 1000 حصة.

طه  السيد  تعيي   تم   : التسيير 
ادزاود كمسير ملدة غير ضحدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  القانني 
 2021 ضااس   15 بتاا1خ  بتااودانت 

تحت 2021/233.
492 P

S.O.S SAHARA I
S.A.R.L

ASSOCIE UNIQUE
ابسمالها : 100.000.00 داهم

RC : 35941
تم بالعيو  بتاا1خ 29 ببر21 2020 

إنشاء شركة بالخصائص التالية :
 S.O.S SAHARA I  : التسمية 

.S.A.R.L ASSOCIE UNIQUE
النشاط :

 نق2 املر�سى.
سيااة اإلسعاف.

نق2 املوتى.
زنقة واد الكبير   : املقر اإلجتماعي 

حي الشهداء العيو .
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
داهم   100.000.00  : املال  ابس 
1000 حصة ك2 واحد  ضقسمة على 
100.00 داهم جميعها في ضلك السيد 

بوجمعة الكر.
الكر،  بوجمعة  السيد   : التسيير 
عي  كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

ضحدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيو   اإلبتدائية  باملحكمة 
اقم  تحت   2021 ضااس   30 بتاا1خ 

.2021/991
493 P
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SOCIETE KOURITO
S.A.R.L

تغيير شركة
سج2 تجااي اقم 527

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملميزات التالية :

ضن  الشركة  ضال  ابس  ز1ادة 
 5.000.000 إلى  1.000.000داهم  
داهم ليصبح عدد حصص الشركة 
داهم   100 ب  حصة    )50.000(

للحصة .
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ببر21   6 بتاا1خ  بالعيو   اإلبتدائية 

2021 تحت اقم 1058/2021.
494 P

 SOCIETE BRAKETT
ACCESSOIRES

SARL
تأسيس شركة

 2021 ضااس  فاتح  بتاا1خ  تم 
وضع قانو  ضنظم لشركة باملميزات 

التالية:
 SOCIETE BRAKETT  : التسمية 
ذات  شركة   ACCESSOIRES SARL

املسؤولية املحدودة.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
الهدف :

والهدايا  امللحقة  املنتجات  بيع 
الحرفية  وغير  الحرفية  التذكاا1ة 

)بالبالستيك واملواد األخرى(.
وغير  الحرفية  الجاهزة  املالبس 

الحرفية.
استيراد وتصدير.

 2 اقم  املكتب   : اإلجتماعي  املقر 
زاو1ة زنقة الر1ف وزنقة ااحا عمااة 
ضزواا  عي    7 اقم  الشقة   2 جواا 

ضراكش.
في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 
إلى  ضقسمة  داهم   500000 ضبلغ 
داهم   100 فئة  ضن  حصة   5000

ضوزعة كاآلتي :
 BRAHIM KETTANI السيد 

2500 حصة.

 BEJJIT YASMINA السيدة 
1500حصة.

 ELMAMOUN KETTANI السيد
1000 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدااة 
 BRAHIM ضحدودة ضن طرف السيد 

.KETTANI
ضن  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر.
99 سنة ابتداء  املدة : حددت  في 

ضن تاا1خ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني : لدى املحكمة 
ببر21   5 بتاا1خ  بمراكش  التجاا1ة 
وسجلت   122597 تحت اقم   2021
الشركة في السج2 التجااي بمراكش 

تحت اقم 113279.
495 P

JAAZ SAKAN
S.A.R.L

تأسيس شركة
سج2  ضوثق  عقد  بمقت�سى 
2021، تم  29 ضااس  بمراكش بتاا1خ 
 JAAZ وضع القانو  األسا�سي لشركة
SAKAN S.A.R.L ش.م.م على الشك2 

التالي :
 JAAZ شركة   : الشركة  تسمية 

SAKAN S.A.R.L ش.م.م.
الهدف اإلجتماعي للشركة :

اإلنعاش العقااي.
املقر اإلجتماعي للشركة : ضراكش، 
قطعة  املساا  تجزئة   5 اقم  الشقة 

اقم 811.
ابسمال  : حدد  الشركة  ابسمال 
داهم   10.000.00 ضبلغ  في  الشركة 
ضقسم إلى 100 حصة إجتماعية ضن 
فئة 100 داهم للحصة الواحدة، ضن 

قب2 الشر1كا  وبشك2 كاض2 :
السيد عبد العز1ز اكواا 50 حصة 

إجتماعية.
حصة   50 اكواا  جمال  السيد 

إجتماعية.
 ضجموع : 100 حصة إجتماعية.

املدة : حددت ضدة الشركة في 99 
سنة ابتداء ضن تاا1خ تقييده بالسج2 

التجااي بمراكش.

تسير الشركة : تسير الشركة ضن 

العز1ز  عبد  السيد  ضن  ك2  طرف 

اكواا والسيد جمال اكواا ملدة غير 

ضحدودة.

السنة اإلجتماعية : تبتدئ السنة 

اإلجتماعية ضن فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بكتابة 

بمراكش بتاا1خ 7 ببر21 2021 تحت 

عدد 122717 وتحت عدد 113413 

ضن السج2 التجااي .

496 P

STE. VILLA MIYAD
تأسيس شركة

وضع   2021 ضااس   10 تم بتاا1خ 

باملميزات  لشركة  ضنظم  قانو  

التالية:

 STE. VILLA MIYAD  : التسمية 

ش.د.م.م ذات ضساهم واحد.

الهدف :
ا1اض بو داا الميافة.

 46 اقم  شقة   : اإلجتماعي  املقر 

ابواب ضراكش  الطابق 3 اإلقاضة 58 

ضراكش.

في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 

إلى  ضقسما  داهم   100.000 ضبلغ 

داهم   100 فئة  ضن  حصة   1000

ضوزعة كاآلتي :

السيد حمزة لبادى 1000 حصة.

غير  ملدة  اإلدااة  تسير   : اإلدااة 

ضحدودة ضن السيد حمزة لبادى.

ضن  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر ضن ك2 

سنة.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

ضن تاا1خ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بتاا1خ  بمراكش  التجاا1ة  املحكمة 

 122713 تحت عدد   2021 ببر21   7
التجااي  وسجلت الشركة بالسج2  

بمراكش تحت اقم 113405.

497 P

SIHAM LOGISTIC
 RESIDENCE AL AZIZIA BD.

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
3 EME ETAGE N°20 TANGER
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
سج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 ضااس   13 بتاا1خ  بطنجة 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
ذات   SIHAM LOGISTIC SARL

املميزات التالية :
الشركاء :

ضغربي  الحاجي  جمال  السيد 
يونيو   23 بتاا1خ  ضزداد  الجنسية 
1961 بطنجة والساكن بفال فلواي 
والحاض2  طنجة   18 اقم   68 زنقة 
 K95920 اقم  الوطنية  للبطاقة 
صالحة إلى غاية 13 بغسطس 2030.
ضغربية  الحاجي  سهام  السيدة 
بكتوبر   26 بتاا1خ  ضزدادة  الجنسية 
1989 بطنجة والساكنة بفال فلواي 
والحاضلة  طنجة   18 اقم   68 زنقة 
 K442509 اقم  الوطنية  للبطاقة 

صالحة إلى غاية 17 فبراير 2029.
.SIHAM LOGISTIC : التسمية

 TRANSPORT  : الغرض 
 NATIONAL ET INTERNATIONAL
 ROUTIER DE MARCHANDISES
.POUR LE COMPTE D’AUTRUIE

الربسمال  حدد   : الربسمال 
ضقسمة  داهم   100000 في  الشركة 
إلى 1000  حصة ضن فئة 100 داهم 
وسددت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كما يلي :
السيد جمال الحاجي 760 حصة.
السيدة سهام الحاجي 0 2 حصة.
 RESIDENCE AL : املقر اإلجتماعي
 AZIZIA BD. ROYAUME ARABIE
 SAOUDITE 3 EME ETAGE N°20

.TANGER
املدة : 99 سنة .

التسيير : تم تعيي  السيد جمال 
غير  ملدة  للشركة  ضسيرا  الحاجي 

ضحدودة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  بطنجة  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2923.
498 P

LOGIFRI 
 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بمشااك وحيد
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة بمشااك وحيد.
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021، تم  بالدااالبيماء في 3 ضااس 
لشركة  التأسي�سي  القانو   تحديد 
بمشااك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد لها املميزات التالية :
 LOGIFRI SARL : اسم الشركة

.D’ASSOCIE UNIQUE
املشااك الوحيد :

ضغربي،  لزاق،  كر1م  السيد 
 1972 بغسطس   23 في  ضزداد 
بالدااالبيماء، ضسير شركة، الساكن 
فيال  دوليز،  تجزئة  بالدااالبيماء، 
اقم بطاقته الوطنية  بنفا،   ،13 اقم 

.BE540204
: غرض الشركة  ضوضوع الشركة 

هو :
استغالل وحدات التبريد.

خاصة  ضخصصة،  تبريد  غرف 
للمنتجات الزااعية.

تأجير صناديق التخز1ن.
املتعلقة  الخدضات  جميع 

بالتخز1ن البااد.
العمليات  جميع  عاضة،  وبصفة 
والصناعية  والتجاا1ة  العقاا1ة 
واملنقولة واملالية املتعلقة ضباشرة بو 
غير ضباشرة، كليا بو جزئيا، باألهداف 
املذكواة بعاله بو باألهداف املماثلة بو 

املرتبطة بها.
ضرس  شااع   26  : الشركة  ضقر 
 3 اقم  األول،  الطابق  السلطا ، 

الدااالبيماء.
ضدة الشركة : 99 سنة ابتداء ضن 

تاا1خ تسجيله في السج2 التجااي.

قام املشااك الوحيد   : الحصص 
 100.000 العددية  الحصة  بتقديم 

داهم نقدا.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
إجتماعية  حصة   1.000 إلى  ضقسم 
املمنوحة  للواحدة،  داهم   100 ب 

للمشااك الوحيد ضقاب2 ضساهمته.
اإلجتماعية  الحصص  هاته  ثمن 
كليا  قد حرات  نقدا،  كلها  املكثثبة 

ضن قيمتها اإلسمية.
السنة املالية: ضن فاتح يناير إلى 31 
األولى  املالية  السنة  وتنتهي  ديسمبر 
على ب  تغطي   2021 ديسمبر   31 في 
املتراوحة بي  تسجي2 الشركة  املدة 
في السج2 التجااي والتاا1خ املذكوا.

كر1م  السيد  ضن   : التسيير 
جميع  ضع  ضحدودة  غير  ملدة  لزاق، 

الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي 
لإلستثماا بوالية الدااالبيماء بتاا1خ 

22 ضااس 2021.
السج2  في  الشركة  تسجي2  تم 
اقم  تحت  بالدااالبيماء  التجااي 

495605 بتاا1خ 22 ضااس 2021.
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SEFIMPORT
ش.ذ.م.م

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
لشر1ك الوحيد

ذات ابسمال : 100.000 داهم
املقر اإلجتماعي : طنجة، إقاضة 
الحمد  اقم 3 شااع سيجلماسا 

طابق 1
تكو1ن شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة لشر1ك وحيد
ضؤاخ  عرفي  سند  بمقت�سى 
 ،2021 ضااس   11 بتاا1خ  بطنجة، 
 ،2021 فبراير   15 بتاا1خ  وضسج2 
 21437/7049 اإليداع  اقم  وتحت 
ذات  شركة  وإقاضة  إنشاء  تم  فقد 
الوحيد  للشر1ك  ضسؤولية ضحدودة 

والتي تتممن املميزات التالية :
التسمية : SEFIMPORT ش.ذ.م.م 

الشر1ك الوحيد.

الهدف :
إ  الشركة تهدف إلى :

املواد  وتصدير  استيراد   : بساسا 
اإلستهالكية  واملنتجات  الغذائية 

األخرى.
غير  املتاجر  في  بالتجزئة  البيع 

املتخصصة.
التسو1ق والنق2 والتوزيع.

واإلستيراد  والبيع   الشراء 
الدولية  والتجااة  والتصدير 
والتمثي2  والشحن  والسمسرة 

والتجااة بشك2 عام.
املنتجات  جميع  وبيع  شراء 

اإلستهالكية.
حصة  على  الشركة  استحواذ 
بو  في بي شركة ذات غرض ضشابه 

ضرتبط.
واإلستيراد والتصدير بشك2 عام.

االبحاث التسو1قية.
خدضة  النق2  وساطة  النق2 

لوجستية النق2.
توفير ضعلوضات النق2.

خدضات لوجستية النق2.
تغليف البمائع.

)تسليم(  توزيع  البمائع  تسليم 
املنتجات.

الرسائ2 )البريد بو البمائع(.
تعط2  حالة  في  القاطرة  خدضة 

املركبة.
النق2 بالسيااات النق2 الجوي.

التخز1ن.
توزيع الطرود توصي2 الطرود.

بو  املغربية  الشركات  تمثي2 
األجنبية الغرض املماث2.

جميع  في  الشركة  ضشااكة 
التي  بو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكو   قد  والذي  إنشاؤها،  سيتم 
ضرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 
وال سيما  بهدف الشركة ذات صلة، 
الشركات التي ضن املحتم2 ب  يساهم 
الشركة،  لغرض  اإلنجاز  في  هدفها 
بجميع الوسائ2، وال سيما ضن خالل 
إنشاء شركات جديدة بو ضساهمات بو 

عمليات اندضاج بو ضشاايع ضشتركة.
بو  اإلختراع  براءات  جميع  إيداع 
التراخيص  بو  التجاا1ة  العالضات 

بو  نقلها  بو  حيازتها  بو  اإلجراءات  بو 

استغاللها بو التنازل عنها بو حيازتها 

بشك2 ضباشر بو غير ضباشر.

العمليات  ك2  عموضا  بكثر 

املالية،  الصناعية،  التجاا1ة، 

والعقاا1ة بو الغير العقاا1ة وخصوصا 

السمسرة التي لها عالقة ضباشرة بو 

غير ضباشرة بأحد األهداف السالفة 

الذكر بو ك2 هدف ضماث2 بو ضشابه.

إقاضة  طنجة   : اإلجتماعي  املقر 

الحمد اقم 3 شااع سيجلماسا طابق 

.1

يوم  ضن  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

ب  حدد   : اإلجتماعي  املال  ابس 

 1.000 إلى  ضجزئ  100.000داهم 

 100 قيمة  ذات  إجتماعية  حصة 

داهم للواحد خصصت ل :

بديب  صفر1وي  السيد  اإلسم 

حصة   1.000 الحصص اإلجتماعية 

إجتماعية.

القيمة نقدا ملا  والك2 ضقاب2 بداء 

ضجموعه 100.000 داهم.

التسيير : واحد بو بكثر ضن املسر1ن 

بصالحية واسعة.

عي  السيد صفر1وي بديب ضسير 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن  تنطلق   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

الصافية  النتائج  إ    : النتائج 

القانونية  اإلقتطاعات  بعد  للشركة 

على  تقسم بي  الشركاء  والتظيمية، 

حسب عدد الحصص اململوكة لك2 

واحد ضنهم.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

تحت   2021 ضااس   23 يوم  بطنجة 

سج2 التجااي اقم 114541 وتحت 

اقم اإليداع 240677.
ضستخلص ضطابق لألص2

500 P



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8110

N.S TRANS

ش.ذ.م.م

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

لشر1ك وحيد

ذات ابسمال : 100.000 داهم

املقر اإلجتماعي : طنجة،ضجمع 

عايدة فيال ج إقاضة 15 طابق 5 اقم 

 21

تكو1ن شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة لشر1ك وحيد

ضؤاخ  عرفي  سند  بمقت�سى 

 ،2021 فبراير   12 بتاا1خ  بطنجة، 

 ،2021 فبراير   15 بتاا1خ  وضسج2 

 12920/7049 اإليداع  اقم  وتحت 

ذات  شركة  وإقاضة  إنشاء  تم  فقد 

وحيد  لشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية 

والتي تتممن املميزات التالية :

التسمية : N.S TRANS ش.ذ.م.م 

لشر1ك وحيد.

الهدف :

إ  الشركة تهدف إلى :

بساسا : نق2 البمائع.

وخدضات  البرية   البمائع  نق2 

النق2.

والدولية  الوطنية  النق2  شركة 

العاضة املتعلقة بالشاحنات والسفن 

وكافة  والسفن  الشاحنات  وشحن 

العمليات املتعلقة بها بشك2 ضباشر بو 

غير ضباشر.

والتقني  واللوجستي  البري  النق2 

والبحري.

وكي2 شحن.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

جميع املركبات البرية للنق2 الدولي بو 

البري بو غيره ضن وسائ2 املواصالت.

للبمائع  النق2  عمليات  جميع 

واألشخاص.

العبوا في الجمااك.

والتجااة  والتصدير  اإلستيراد 
نوع. بي  ضن  للمنتجات  العاضة 
في جميع  املشااكة بجميع الوسائ2، 
التي  بو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكو   قد  والتي  إنشاؤها،  سيتم 
والسيما  الشركة  بهدف  ضرتبطة 
الجديدة،  الشركات  طر1ق  عن 

وضساهمات الرعاية.
العمليات  ك2  عموضا  بكثر 
املالية،  الصناعية،  التجاا1ة، 
والعقاا1ة بو الغير العقاا1ة وخصوصا 
السمسرة التي لها عالقة ضباشرة بو 
غير ضباشرة بأحد األهداف السالفة 

الذكر بو ك2 هدف ضماث2 بو ضشابه.
طنجة،ضجمع   : اإلجتماعي  املقر 
عايدة فيال ج إقاضة 15 طابق 5 اقم 

. 21
يوم  ضن  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
ب  حدد   : اإلجتماعي  املال  ابس 
 1.000 إلى  ضجزئ  100.000داهم 
 100 قيمة  ذات  إجتماعية  حصة 

داهم للواحد خصصت ل :
السيد غرباوي عبد السالم 1.000 

حصة.
القيمة نقدا ملا  والك2 ضقاب2 بداء 

ضجموعه 100.000 داهم.
التسيير : واحد بو بكثر ضن املسر1ن 

بصالحية واسعة.
عي  السيد غرباوي نوف2 ضسيرا  

للشركة ملدة غير ضحدودة.
ضن  تنطلق   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
الصافية  النتائج  إ    : النتائج 
القانونية  اإلقتطاعات  بعد  للشركة 
على  تقسم بي  الشركاء  والتظيمية، 
حسب عدد الحصص اململوكة لك2 

واحد ضنهم.
لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 
تحت   2021 ضااس   3 يوم  بطنجة 
سج2 التجااي اقم 113797 وتحت 

اقم اإليداع 239985.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

501 P

AFTIR TRANS
ش.ذ.م.م

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ذات ابسمال : 100.000 داهم

املقر اإلجتماعي : طنجة،دواا بني 
وسي  البحرو1ي  فحص بنجرة 

قطعة 6364 
تكو1ن شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة
ضؤاخ  عرفي  سند  بمقت�سى 
 ،2021 ضااس   11 بتاا1خ  بطنجة، 
 ،2021 ضااس   12 بتاا1خ  وضسج2 
 21210/7049 اإليداع  اقم  وتحت 
ذات  شركة  وإقاضة  إنشاء  تم  فقد 
تتصمن  والتي  ضحدودة  ضسؤولية 

املميزات التالية :
 AFTIR TRANS  : التسمية 

ش.ذ.م.م.
الهدف :

إ  الشركة تهدف إلى :
بساسا : نق2 البمائع.

وخدضات  البرية  البمائع  نق2 
النق2.

والدولية  الوطنية  النق2  شركة 
العاضة املتعلقة بالشاحنات والسفن 
وكافة  والسفن  الشاحنات  وشحن 
العمليات املتعلقة بها بشك2 ضباشر بو 

غير ضباشر.
والتقني  واللوجستي  البري  النق2 

والبحري.
وكي2 شحن.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
جميع املركبات البرية للنق2 الدولي بو 

البري بو غيره ضن وسائ2 املواصالت.
للبمائع  النق2  عمليات  جميع 

واألشخاص.
العبوا في الجمااك.

والتجااة  والتصدير  اإلستيراد   
العاضة للمنتجات ضن بي نوع.

في  الوسائ2،  بجميع  املشااكة   
جميع الشركات التي تم إنشاؤها بو 
والتي قد تكو   التي سيتم إنشاؤها، 
والسيما  الشركة  بهدف  ضرتبطة 
الجديدة،  الشركات  طر1ق  عن 

وضساهمات الرعاية.

العمليات  ك2  عموضا  بكثر 

املالية،  الصناعية،  التجاا1ة، 

والعقاا1ة بو الغير العقاا1ة وخصوصا 

السمسرة التي لها عالقة ضباشرة بو 

غير ضباشرة بأحد األهداف السالفة 

الذكر بو ك2 هدف ضماث2 بو ضشابه.

طنجة،دواا   : اإلجتماعي  املقر 

بنجرة  فحص  البحرو1ي   وسي   بني 

قطعة 6364 .

يوم  ضن  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

ب  حدد   : اإلجتماعي  املال  ابس 

 1.000 إلى  ضجزئ  100.000داهم 

 100 قيمة  ذات  إجتماعية  حصة 

داهم للواحد خصصت ل :

 300 السيد بفالل ضحمد صابر   

حصة.

  00 السيد بفالل عبد اللطيف 

حصة.

السيدة بفالل نجوى 300 حصة.

القيمة نقدا ملا  والك2 ضقاب2 بداء 

ضجموعه 100.000 داهم.

التسيير : واحد بو بكثر ضن املسر1ن 

بصالحية واسعة.

اللطيف  عينا السيد بفالل عبد 

ضسيرا   نجوى  بفالل  والسيدة 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن  تنطلق   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

الصافية  النتائج  إ    : النتائج 

القانونية  اإلقتطاعات  بعد  للشركة 

على  تقسم بي  الشركاء  والتظيمية، 

حسب عدد الحصص اململوكة لك2 

واحد ضنهم.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  كتابة 

تحت   2021 ضااس   23 يوم  بطنجة 

سج2 التجااي اقم 114543 وتحت 

اقم اإليداع 240678.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

502 P
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 STE. IMMOBILIERE
MANAPA

ش.ذ.م.م
طنجة، 2 شااع جمال الدين 

االفغاني إقاضة ببمالس اقم 16 
ابسمال : 100.000 داهم

السج2 التجااي : اقم 19095
تغيير التوقيع

املسماة  للشركة  الشركاء  إ  
 IMMOBILIERE MANAPA
قداه  ابسمال  ذات  ش.ذ.م.م 
اإلجتماعي  وضقرها  داهم   100.000
الدين  جمال  شااع   2 بطنجة، 
 16 اقم  ببمالس  إقاضة  االفغاني 
املساهمو  قراوا ب  الشركة بتاا1خ 

18 فبراير 2021.
تغيير التوقيع املشترك للمسيرين 

بالتوقيع املنفص2 للمسيرين.
إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 
التجاا1ة بطنجة يوم 25 ضااس 2021 

وتحت اقم اإليداع 0729 2.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

503 P

 STE. IMMOBILIERE
CHAMSA

ش.ذ.م.م
طنجة، 2 شااع جمال الدين 

األفغاني إقاضة ببمالس اقم 16 
ابسمال : 100.000 داهم

السج2 التجااي : اقم 17883
تغيير التوقيع

املسماة  للشركة  الشركاء  إ  
 IMMOBILIERE CHAMSA
قداه  ابسمال  ذات  ش.ذ.م.م 
اإلجتماعي  وضقرها  داهم   100.000
الدين  جمال  شااع   2 بطنجة، 
 16 اقم  ببمالس  إقاضة  األفغاني 
املساهمو  قراوا ب  الشركة بتاا1خ 

17 فبراير 2021.
تغيير التوقيع املشترك للمسيرين 

بالتوقيع املنفص2 للمسيرين.
إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 

التجاا1ة بطنجة يوم 26 ضااس 2021 
وتحت اقم اإليداع 240795.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

504 P

 ROMAISSAA IMMOBILIERE
ش.ذ.م.م

طنجة، 2 شااع جمال الدين 
األفغاني إقاضة ببمالس اقم 16 

ابسمال : 100.000 داهم
السج2 التجااي : اقم 24525

تغيير التوقيع
املسماة  للشركة  الشركاء  إ  
 ROMAISSAA IMMOBILIERE
قداه  ابسمال  ذات  ش.ذ.م.م 
اإلجتماعي  وضقرها  داهم   100.000
الدين  جمال  شااع   2 بطنجة، 
 16 اقم  ببمالس  إقاضة  األفغاني 
املساهمو  قراوا ب  الشركة بتاا1خ 

17 فبراير 2021.
تغيير التوقيع املشترك للمسيرين 

بالتوقيع املنفص2 للمسيرين.
إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 
التجاا1ة بطنجة يوم 19 ضااس 2021 

وتحت اقم اإليداع 240567.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

505 P

 PROMO BUILDING AMC
ش.ذ.م.م

طنجة، 2 شااع جمال الدين 
األفغاني إقاضة ببمالس اقم 16 

ابسمال : 100.000 داهم
السج2 التجااي : اقم 23751

تغيير التوقيع
املسماة  للشركة  الشركاء  إ  
 PROMO BUILDING AMC
قداه  ابسمال  ذات  ش.ذ.م.م 
اإلجتماعي  وضقرها  داهم   100.000
الدين  جمال  شااع   2 بطنجة، 
 16 اقم  ببمالس  إقاضة  األفغاني 
املساهمو  قراوا ب  الشركة بتاا1خ 

17 فبراير 2021.

تغيير التوقيع املشترك للمسيرين 
بالتوقيع املنفص2 للمسيرين.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 
التجاا1ة بطنجة يوم 19 ضااس 2021 

وتحت اقم اإليداع 240568.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

506 P

 STE. IMMOBILIERE
DIWANE
ش.ذ.م.م

طنجة، 2 شااع جمال الدين 
األفغاني إقاضة ببمالس اقم 16 

ابسمال : 100.000 داهم
السج2 التجااي : اقم 23611

تغيير التوقيع
املسماة  للشركة  الشركاء  إ  
IMMOBILIERE DIWANE ش.ذ.م.م 
داهم   100.000 ابسمال قداه  ذات 
2 شااع  وضقرها اإلجتماعي بطنجة، 
جمال الدين األفغاني إقاضة ببمالس 
اقم 16 املساهمو  قراوا ب  الشركة 

بتاا1خ 17 فبراير 2021.
تغيير التوقيع املشترك للمسيرين 

بالتوقيع املنفص2 للمسيرين.
إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 
التجاا1ة بطنجة يوم 15 ضااس 2021 

وتحت اقم اإليداع 240351.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

507 P

 STE.GLOBAL RECYCLAGE
DU NORD

ش.ذ.م.م
طنجة، 2 ساحة الكو1ت طابق 1 

اقم   
ابسمال : 100.000 داهم

السج2 التجااي : اقم 96397
تفو1ت الحصص اإلجتماعية

استقالة املسير
تحديث األنظمة األساسية

ضؤاخ  عرفي  سند  بمقت�سى 

 ،2021 ضااس   19 بتاا1خ  بطنجة، 
السالم  عبد  بايدة  السيد  فوت 
(حصة   500( اإلحتماعية  حصص 
إجتماعية لصالح اآلنسة ااضي بضيمة 
الحصص اإلجتماعية التي يتوفر عليها 
داخ2 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
 GLOBAL RECYCLAGE DU املسماة
NORD ش.ذ.م.م ذات ابسمال قداه 
اإلجتماعي  وضقرها  داهم   100.000
 1 طابق  الكو1ت  ساحة   2 بطنجة  
اقم  ، املساهمو  قراوا ب  الشركة  

اعتباا ضن اليوم 26 فبراير 2021.
املوافقة على نق2 امللكية بسهم.

قبول استقالة السيد بايدة عبد 
السالم ضن ضهاضه كمسير الشركة ، 
ويعطي التفريغ الكاض2 وغير املشروط 
إلدااتها خالل بداء ضهاضه كمسير ضنذ 

تعيينه.
تعيي  اآلنسة ااضي بضيمة املسيرة 

الجديدة.
الجااي  اليوم  حتى  ضستوفى 

القانو  األسا�سي للشركة.
تعدي2 املواد 7-6 و15 ضن القانو  

األسا�سي.
إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 
التجاا1ة بطنجة يوم 25 ضااس 2021 

وتحت اقم اإليداع 0712 2.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

508 P

 STE. IMMOBILIERE LA
RENCONTRE

ش.ذ.م.م
طنجة، زنقة جمال الدين األفغاني 

إقاضة ببمالس اقم 16 
ابسمال : 100.000 داهم

السج2 التجااي : اقم 15583

تفو1ت الحصص اإلجتماعية
ضؤاخ  عرفي  سند  بمقت�سى 
 ،2021 ضااس   15 بتاا1خ  بطنجة، 
فوت السيد طالب بغا ضحمد سليم 
حصة   200 اإلجتماعية  حصصه 
ببمالس   السيد   لصالح  إجتماعية 
اإلجتماعية  الحصص  السالم  عبد 
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ذات  شركة  داخ2  عليها  يتوفر  التي 
 STE. املسماة  ضحدودة  ضسؤولية 
 IMMOBILIERE LA RENCONTRE
قداه  ابسمال  ذات  ش.ذ.م.م 
اإلجتماعي  وضقرها  داهم   100.000
بطنجة  زنقة جمال الدين األفغاني 
إقاضة ببمالس اقم 16، املساهمو  
قراوا ب  الشركة  اعتبااا ضن اليوم 2 

ضااس 2021.
املوافقة على نق2 ضلكية بسهم.

الجااي   اليوم  حتى  ضستوفى 
القانو  األسا�سي للشركة.

 تعدي2 املواد 6 و7 ضن القانو  
األسا�سي.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  
باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 
التجاا1ة بطنجة يوم 26 ضااس 2021 

وتحت اقم اإليداع 240796.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

509 P

ONASRY
ش.ذ.م.م

 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
 ذات ابسمال قداه : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : طنجة 116 إقاضة 

الحديقة شااع ضحمد الخاضس 
طابق 7 اقم 25

السج2 التجااي : اقم 57535
تحو21 املقر اإلجتماعي

املسماة  الشركة  شركاء  إ  
ذات  شركة  ش.ذ.م.م   ONASRY
ضسؤولية ضحدودة ذات ابسمال قداه 
اإلجتماعي  وضقرها  داهم   100.000
شااع  الحديقة  إقاضة   116 طنجة 
 25 اقم   7 طابق  الخاضس  ضحمد 

قراوا بتاا1خ 28 يناير 2021 ضا يلي :
 2 ضرتي2  اإلجتماعي  املقر  تحو21 
ضجمع إاق شمس بلوك 20 طابق   

شقة 35 .
القانو   ضن  الفص2    تعدي2 

األسا�سي.
 2 ضرتي2   : اإلجتماعي   املقر  إ  
ضجمع إاق شمس بلوك 20 طابق   

شقة 35 .

تحديث األنطمة األساسية.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إ  

باملحكمة  المبط  كتابة  لدى 

التجاا1ة بطنجة يوم 26 ضااس 2021 

وتحت اقم اإليداع 240736.
ضستخلص ضطابق لألص2

التسيير

510 P

AURORE PRINT
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

شر1ك وحيد

الربسمال : 90.000 داهم

عنوا  الشركة : زاو1ة 10 زنقة 

ضهدية 85 عمااة فهد زنقة عبد 

املوضن اقم 12 الرباط

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات شر1ك وحيد

املسج2  العرفي  العقد  بموجب 

قد  بالرباط   2018 يناير   22 في 

ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحم2  واحد  شر1ك  ذات  ضحدودة 

الخصائص التالية :

 AURORE PRINT  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة ذات شر1ك وحيد.

هدف الشركة : 

وضعدات  ضستلزضات  بيع 

الكمبيوتر.
زنقة   10 زاو1ة   : الشركة  عنوا  

عبد  زنقة  فهد  عمااة   85 ضهدية 

املوضن اقم 12 الرباط.

داهم   90.000  : الربسمال 

حصة إجتماعية   900 ضقسمة على 

ضن فئة 100 داهم في حوزة الشر1كة 

الوحيدة ضنى عفة.

املسيرة ضنى عفة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بالرباط تحت اقم السج2 
التجااي128919.

 511 P

CAPRISA FOOD
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
شر1ك وحيد

الربسمال : 0.000  داهم
عنوا  الشركة : 9  ، إقاضة اللة 
كنزة، زنقة نابولي املحيط الرباط
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة
املسج2  العرفي  العقد  بموجب 
قد  بالرباط   2021 ضااس   29 في 
ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحم2  واحد  شر1ك  ذات  ضحدودة 

الخصائص التالية :
CAPRISA FOOD : التسمية

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة.
هدف الشركة :

 ضطعم.
إقاضة اللة   ،   9  : عنوا  الشركة 

كنزة، زنقة نابولي املحيط الرباط.
الربسمال : 0.000  داهم ضقسمة 
حصة إجتماعية ضن فئة    00 على 
حصة   200 إلى  داهم ضقسمة   100
الزهراء  فاطمة  اوشاد  ضن  لك2 

والدلي2 اضوا . 
املسير: الدلي2 اضوا .

تم اإليداع القانوني تم باملحكمة 
التجاا1ة بالرباط تحت اقم السج2 

التجااي 150757.
512 P

 FIDRAY
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد
ح2 الشركة 

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
ضااس   15 يوم  املنعقد  اإلستثنائي 
الوحيد  الشر1ك  طرف  ضن   2021
FIDRAY  SARL AU، ضقرها  لشركة 
11 زنقة الرايس ضااسي2،  اإلجتماعي 
الرباط،  القبيبات  الداا  ،  اقم 
تم اكتتابها  0.000  داهم،  ابسمالها 
سجلها  اقم  آخرها،  عن  وتحر1رها 

املحكمة  لدى   71679 التجااي 

التجاا1ة بالرباط تقرا ضا يلي :

ح2 الشركة املذكواة بعاله.

تعيي  السيد يوسف آيت بوعزة 

ضصفي لهذه الشركة.

زنقة   11 ب  التصفية  ضقر  حدد 

الداا ،  اقم  ضااسي2،  الرايس 

القبيبات الرباط.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 30 

ضااس 2021، تحت اقم 112340.

513 P

 TAGOINSA MAROC

شركة ضحدودة املسؤولية

ابسمالها : 450.000.00 داهم

املقر اإلجتماعي : 77 شااع باتريس 

 لوضوضبا، الطابق الرابع، شقة 

اقم 8، الرباط املغرب

املساهمي   ملداوالت  طبقا 

املجتمعي  بالجمع العام الغير العادي 

بتاا1خ 20 بكتوبر 2020 قد تقرا  ضا 

يلي :

ح2 ضسبقا للشركة.

77 شااع   : تعيي  ضكا  التصفية 

الرابع،  الطابق  لوضوضبا،  باتريس 

شقة اقم 8، الرباط املغرب.

تعيي  كمأضوا التصفية ملدة غير 

األسا�سي،  للقانو   تبعا   ، ضحدودة 

بإسم  للتصرف  الصالحيات  ك2  ضع 

ضينة  السيدة  الشر1كة  ولصالح 

بوغجديم، ضغربية الجنسية القاطنة 

ب 2، شااع ضوالي سليما ، شقة 12 

الطابق 5 حسا ، الرباط اقم بطاقة 

.C334810 التعر1ف الوطنية

تم الوضع القانوني بكتابة المبط 

لدى املحكمة التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 

3 ضااس 2021 تحت اقم 3000.

514 P
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STE. MA2J شركة
SARL AU

ش.م.م

ابسمالها : 100.000.00 داهم

قصر اسليم ايت ازدك ضيدلت

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

اإلستثنائي املنعقد بتاا1خ فاتح ضااس 

الوحيد لشركة  الشر1ك  قرا   2021

شر1ك  ش.م.م   STE. MA2J شركة 

وحيد ضا يلي :

البمائع  نق2  نشاط  حذف 

وإضافة نشاط ضفاوض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 اإلبتدائية بميدلت بتاا1خ 

2021، تحت اقم 2021/87 بالسج2 

التجااي تحت عدد 2269.
ضلخص قصد النشر

إضماء : املسير

515 P

STE. DANA AGRI شركة
SARL

ش.م.م

ابسمالها : 100.000.00 داهم

شااع عمر بن عبد الخطاب بوضية 

ضيدلت

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

ضااس   31 اإلستثنائي املنعقد بتاا1خ 

 STE. شركة  شركاء   قرا   2021

DANA AGRI SARL ش.م.م ضا يلي :
تصحيح ضا يلي بالسج2 التجااي 

نمودج 2 :

للسيد  الوطنية  البطاقة  اقم 

ضحمد خرو.

وشر1ك  ضسير  خرو  زهير  السيد 

للشركة والسيد ضحمد خرو شر1ك 

فقط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 اإلبتدائية بميدلت بتاا1خ 

2021، تحت عدد 2021/101.
ضلخص قصد النشر

إضماء : املسير

516 P

STE. SOMALMINE شركة
 SARL
ش.م.م

ابسمالها : 100.000.00 داهم
زنقة البطراء ضيدلت

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
 9 بتاا1خ  املنعقد  اإلستثنائي 
شركة  شركاء  قرا   2021 ضااس 
SOMALMINE SARL ش.م.م ضا يلي:
تعيي  السيد ضلوكي ضيلود كمدير 

ضساعد ملدة غير ضحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   22 اإلبتدائية بميدلت بتاا1خ 

2021، تحت عدد 2021/88.
ضلخص قصد النشر

إضماء : املسير

517 P

DILID TRAVAUX
SARL
تأسيس

ذات  الشركة  تأسيس  تم 
بتاا1خ  بالرباط  املحدودة  املسؤولية 
شااع   59 بالعنوا    2021 ضااس   23
ابن سينا شقة اقم 11 بكدال الرباط
داهم   100.000 ابسمالها  والتي 
 100 حصة ضن فئة   1000 ضقسمة 

داهم للحصة ضقسم كما يلي :
حصة   500 لحميلي  وليد  السيد 

ضن فئة 100 داهم.
السيد عادل العاضري 500 حصة 

ضن فئة 100 داهم.
وعادل  لحميلي  وليد  وتعيي  

العاضري كمسيرين للشركة .
ونشاطها التجااي :

وغير  السكنية  املباني  تشييد 
السكنية.

التجااي  بالسج2  واقم تقييدها 
ببر21   8 بتاا1خ  بالرباط هو 111578 

.2021
518 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU 2EME ETAGE APPART 7

AVENUE AGADIR GUELMIM

TEL : 05.28.77.18.63

شركة داكسطرف
تعدي2

طبقا ملداوالت الجمع العام الغير 
قرا   2021 ضااس   15 العادي بتاا1خ 

الشركاء ضا يلي :

الديكية  بن  السيدة  قرات 
قداه  بما  الربسمال  بز1ادة  خديجة 
ضن  ز1ادة  عن  داهم   1.900.000
 2.000.000 إلى  داهم   100.0000
داهم املسؤولة الوحيدة عن اإلضماء 
خديجة  الديكية  بن  السيدة  هي 

املسيرة الوحيدة للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  المبط 
 ،2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ  بطانطا  

تحت اقم 2021/26.
519 P

MAKA FISH شركة
ش.ذ.م.م

إعال  عن تعدي2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بموجب ضحمر اجتماع قرا ضسير 
وضساهمي املؤسسة ضا يلي :

ح2 شركة.
تم وضع وثائق التعدي2 باملحكمة 
ببر21   5 بتاا1خ  بالعيو   اإلبتدائية 

2021، تحت اقم 1033/2021.
520 P

VANDARI INVEST شركة
ش.ذ.م.م

إعال  عن تعدي2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بموجب ضحمر اجتماع قرا ضسير 
وضساهمي املؤسسة ضا يلي :

ح2 شركة.
تم وضع وثائق التعدي2 باملحكمة 
ببر21   22 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 111272.
521 P

STE. SNJH1 S.BOUKNADEL
SARL

 AAPT N°1740 1ER ETAGE SECT
1 ZERDAL GHARBIA SALE

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
6 ببر21 2021 تم إقراا ضا يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحم2  والتي  املحدودة 

التالية :
 SNJH1  : التسمية 

.S.BOUKNADEL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتماعي :

 فرز وتنظيف النفايات.
 890.790.00  : الشركة  ابسمال 

داهم.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

اقم  الشقة   : اإلجتماعي  املقر 

1 زادال  بالطابق األول قطاع   17 0

الغربية سال.

التسيير : السيد جمال الوادي.

بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  التجااي 

اقم  تحت   2021 ببر21  بتاا1خ8 

33327

522 P

 CENTRE FLORENCE
 KINESITHERAPIE ET

AMINCISSEMENT
شركة ضحدودة املسؤولية ذات 

الشر1ك الوحيد 

تأسيس شركة 
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 ضااس   8 في  بالداخلة 

لشركة  األسا�سي  القانو   تحديد 

املميزات  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

التالية :

 CENTRE  : اإلجتماعية  التسمية 

 FLORENCE KINESITHERAPIE ET

.AMINCISSEMENT

شركة   : القانونية  الطبيعة 

الشر1ك  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

الوحيد.

غرض الشركة : 

عالجات طبيعية.

 تخسيس.

 خدضات طبية ضتعددة.

تجااة

 استيراد وتصدير.

ضدينة  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
 ،3433 اقم  الطاح،  شااع  الوحدة 

الطابق الثاني الداخلة.

ضن  سنة   99  : اإلجتماعية  املدة 

تاا1خ تأسيسها النهائي.
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في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 
100.000.00 داهم ضقسم إلى 1000 
 100.00 فئة  ضن  إجتماعية  حصة 
داهم كلها لفائدة الشر1كة الوحيدة 

السيدة كوثر طواف.
كوثر  السيدة  تعيي    : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيدة  ضسيرة  طواف 

غير ضحدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالداخلة  اإلبتدائية  املحكمة  ضبط 
تحت اقم   ،2021 بتاا1خ فاتح ببر21 
الشركة  تقييد  وتم   ،2021/528
بالسج2 التجااي بالداخلة تحت اقم 

.17813
ضقتطف ضن بج2 النشر

523 P

 AIN IN ENGINEERING &
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيس شركة 

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2021 فبراير   3 في  بالداخلة 
لشركة  األسا�سي  القانو   تحديد 
املميزات  ذات  املسؤولية  ضحدودة 

التالية :
 AIN IN  : اإلجتماعية  التسمية 
.ENGINEERING & CONSULTING
ذات  شركة   : القانونية  الطبيعة 

املسؤولية املحدودة.
الدعم  تقديم   : الشركة  غرض 
ضساعدة  القانونية،  واملواكبة 

استشااات.
 تكو1ن خدضات ضتعددة.

 تجااة عاضة.
 استيراد وتصدير.

املقر اإلجتماعي : 384 زنقة ضلو1ة 
حي املطاا  الداخلة.

ضن  سنة   99  : اإلجتماعية  املدة 
تاا1خ تأسيسها النهائي.

في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 
100.000.00 داهم ضقسم إلى 1000 
 100.00 فئة  ضن  إجتماعية  حصة 

داهم ضوزعة كما يلي :
 500 القصباوي  اشيد  السيد 

حصة إجتماعية.

 500 عليا   خديجة  السيدة 

حصة إجتماعية.

اشيد  السيد  تعيي    : التسيير 

خديجة عليا   القصباوي والسيدة  

ضسيرين للشركة ملدة غير ضحدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالداخلة  اإلبتدائية  املحكمة  ضبط 

تحت اقم   ،2021 ضااس   23 بتاا1خ 

الشركة  تقييد  وتم   ،2021/460

بالسج2 التجااي بالداخلة تحت اقم 

.17801
ضقتطف ضن بج2 النشر

524 P

 STE DAR ME CHAIBIA
SARL

تاسيس شركة
 11 بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير 2021، تم تاسيس شركة ذات 

النحو التالي :

 STE DAR ME  : التسمية 

.CHAIBIA SARL

الهدف االجتماعي : ضطعم.

سعيد  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
القنيطرة  طر1ق   ،1381 اقم  حجي، 

سال.

املدة : 99 سنة.
 10.000  : االجتماعي  ااسمال 

داهم ضقسمة على 100 حصة ضقداا 

ضن  ضسجلة  داهم   100 حصة  ك2 

طرف :

 50 الرزاق  عبد  زدااي  السيد 

حصة اجتماعية.

حصة   50 العوني  اجاء  السيدة 

اجتماعية.

املسير : تعتبر السيدة اجاء العوني 

ضسيرة للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   5 بتاا1خ  بسال  االبتدائية 

بالسج2  التقييد  اقم  تحت   ،2021

التجااي 33315.

525 P

STE GOURMACOM
SARL AU

تاسيس شركة
فاتح  بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ  

ضااس 2021، تم تاسيس شركة على 

النحو التالي :

 STE GOURMACOM : التسمية

.SARL AU

الهدف االجتماعي : بعمال ضتنوعة 

وخدضات االتصاالت.
املقر االجتماعي : اقم 3 جب2 اازال 

اقم 0  حي النصر القر1ة سال.

املدة : 99 سنة.
 10.000  : االجتماعي  ااسمال 

داهم ضقسمة على 100 حصة ضقداا 

ضن  ضسجلة  داهم   100 حصة  ك2 

طرف :

نايت كواضة اشيد ضسير  السيد 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   5 بتاا1خ  بسال  اإلبتدائية 

بالسج2  التفييد  اقم  تحت   ،2021

التجااي 33313.

526 P

STE CHAIMAA GLASS

SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

STE ABRAJ NESSAIBA
SARL

ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 10 زنقة الحر1ة 

الطابق 3 اقم 5 الدااالبيماء

تاسيس شركة

طرف  ضن  تاسيسها  تم  الشركة 

السيد نوا الدين غزالي بتاا1خ 9 ضااس 

املسؤولية  ذات  شركة  وهي   ،2021

 9-97- ظهير  بموجب  املحدودة 

املوافق  1 17 شوال   5 بتاا1خ   1 

اعال   الحاض2   1997 فبراير   13  
اسمي قانوني اقم 96-5.

تسمية  تمت   : الشركة  تسمية 

 STE ABRAJ باسم  الشركة 

.NESSAIBA SARL

تنمية  العقااي،  البناء   : املوضوع 

االسكا  العقااي، تسو1ق ضواد البناء 

املدنية،  والهندسة  البناء  بعمال 

والصباغة  السباكة  الكهرباء  بعمال 

والتسو1ق بجميع بشكاله.

يوجداملقر   : االجتماعي  املقر 
االجتماعي للشركة ب 10 زنقة الحر1ة 

الطابق 3 اقم 5 الدااالبيماء.

في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 

 1000 الى  ضقسما  داهم   100.000

سهم قيمة ك2 سهم 100 داهم.

الوحيد  الشر1ك   : املساهمات 

ب  اسهاضا  حرا  غزالي  الدين  نوا 

في  وضعت  نقدية  داهم   100.000

صندوق الشركة.
تعيي  املسير : تم تعيي  السيد نوا 

الدين غزالي، ضسير وحيد للشركة.

تبتدئ   : االجتماعي  الحساب 

السنة االجتماعية ضن فاتح يناير الى 

نهاية ديسمبر ضن ك2 سنة ضدنية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 12 بتاا1خ  بالدااالبيماء  التجاا1ة 

ضااس 2021، تحت اقم 770885.

527 P

 االستاذة سعاد الشباب

ضوثقة

ضقرها : 52 شااع الحسن الثاني

اقاضة زاز1ة ضكتب اقم 8 القنيطرة

شركة سكن مرحبا
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

تاسيس شركة
ضبرم ضن  بمقت�سى عقد توثيقي  

الشباب،  سعاد  االستاذة  طرف 

و22   21 بتاا1خ  بالقنيطرة  ضوثقة 
القانو   اعداد  تم   ،2019 نونبر 

االسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

حيث خصائصها كالتالي :

التسمية : سكن ضرحبا، ش.م.م.
الهدف االجتماعي : ضنعش عقااي 

وضقاول في اشغال البناء.
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اقم  بتيفلت،   : االجتماعي  املقر 

زاو1ة شااع ضحمد  بضينة،  اقاضة   ،5

الخاضس وزنقة بنصميم.

ضن توقيع  99 سنة ابتداء   : املدة 

القانو  االسا�سي.

في  حدد   : االجتماعي  ااسمال 

 1000 الى  ضقسم  داهم   100.000

داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة.

التسيير : عي  السيد يونس فقير، 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

ملدة  للشركة  ضسير   CB98106 اقم 

غير ضحدودة.

تم تقييد الشركة املسماة بعاله في 

السج2 التجااي باملحكمة االبتدائية 

 17 بتاا1خ   83 اقم  تحت  بتيفلت 

فبراير 2020.
قصد النشر

528 P

 STE ORMAN
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم

العام  الجمع  ضداولة  بعد 

 ،2021 فبراير   10 ليوم  االستثنائي 

قرا تفكيك املسبق للشركة ووضعها 

على التصفية.

كماضوا  العام  الجمع  عي  

الكيد  ضحمد  السيد  للتصفية 

بجميع  تمتعيه  ضع  للشركة  كمسير 

عملية  انهاء  قصد  الصالحيات 

واالصول  املوااد  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.

 1829 حدد ضقر التصفية في اقم 

قطاع   زادال بوقنادل سال.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   18 بتاا1خ 

.36201

529 P

STE   SARLI SERVICES
SARL

ااسمالها : 100.000 داهم
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال  بتاا1خ 
تم وضع القانو    ،2021 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة وذات الخصائص التالية :
 STE  : االجتماعية   التسمية 

.SARLI SERVICES SARL
 : االجتماعي  الهدف 
 ENTREPRENEUR DE
 SERVICES D’INFORMATIQUE,
 TRANSPORT ET LIVRAISON A

.DOMICILE
املقر االجتماعي : قصر البحر بلوك 

س اقم 9 العكااي الرباط.
املدة  االجتماعية : 99 سنة.

حدد    : االجتماعي  ااسمال 
الراسمال  الشركة في ضبلغ  100.000 
حصة   1000 على  ضقسمة  داهم 
داهم للحصة   100 ضقداا ك2 حصة 

وزعت كما يلي :
السيدة فاطمة الزهراء الحمدوني 

900 حصة.
السيدة سعاد برجال 100 حصة.

السنة االجتماعية : تبدب ضن فاتح 
يناير الى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

التسيير : تم تعيي  السيدة فاطمة 
واحدة  كمسيرة  الحمدوني  الزهراء 

وضوقعة للشركة ملدة غير ضحدودة.
التجااي  السج2  االيداع  تم 
التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 
 ،2021 ضااس   23 بتاا1خ  بالرباط 

تحت اقم 150605.
530 P

STE DFK PIECE AUTO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تاسيس شركة

حرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدااالبيماء بتاا1خ 3 ضااس 2021.

تم وضع النظام االسا�سي لشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات املبنية فيما يلي :
 STE DFK PIECE  : التسمية 

.AUTO
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

ضسؤولية ضحدودة.
شراء   : هي  الشركة  ضن  الغاية 

واعادة بيع قطع غياا السيااات.
زنقة   13 الروداني  شااع   : املقر 
الطابق  االلب  اقاضة  ضجاتي  احمد 
املعاا1ف  حي   8 اقم  الطابق  االول 

الدااالبيماء.
سنة   99 حددت ضدتها في   : املدة 

اعتبااا ضن تاا1خ تاسيسها النهائي.
 100.000  : الجماعي  ااسمال 

داهم املوزع كما يلي :
السيد كر1م دباب 50.000 داهم 

... 500 حصة.
 50.000 دباب  فيص2  السيد 

داهم ... 500 حصة.
تسير الشركة ضن طرف   : االدااة 

السيد كر1م دباب ملدة غير ضحددة.
ضا بي  فاتح   : السنة االجتماعية 

يناير الى ضتم ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
اقم  تحت  بالدااالبيماء،  التجاا1ة 

.12 20
531 P

STE VSIGHT
SARL

ااسمالها : 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : اقم 6 ضكرا 

الطابق السفلي بلوك «د» شااع 21 
غشت خر1بكة

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
سنت   ،2021 ضااس   9 في  بخر1بكة 
ذات  لشركة  االساسية  القواني  
املميزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
. STE VSIGHT SARL : التسمية

)ضبرضج،  املعلوضيات   : املوضوع 
ضحل2 وضصمم ضعلوضيات(.

 I N F O R M A T I Q U E
 ( P R O G R A M M E U R ,
 ANALYSTE, CONCEPTEUR EN

.( INFORMATIQUE

ضكرا   6 اقم   : االجتماعي  املقر 

 21 شااع  «د»  الطابق السفلي بلوك 

غشت خر1بكة.

الشركة  صالحية  ضدة   : املدة 

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99 حددت في 

في  إال  التجااي  السج2  في  تسجيلها 

في  بو  الوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة التمديد.

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 

ضن  حصة   1000 الى  ضوزعة  داهم 

واملنسوبة  للحصة  داهم   100 فئة 

كالتالي الى :

سعد اليوسفي ..340 حصة.

احمد خالد .... 330 حصة.

يوسف ضخلص ... 330 حصة.

اليوسفي  سعد  عي    : التسيير 

ضسير للشركة ملدة غير ضحددة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بخر1بكة 

اقم  تحت   ،2021 ضااس   23 بتاا1خ 

اقم  تحت  التجااي  وبالسج2   145

.6943

532 P

STE MJ EQUIPEMENT
SARL AU

في ضؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 5 ضااس 2021، قد تم تاسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحم2 

الخصائص التالية :

التسمية : شركة ضج اكيبمو .

ش.م.م.   : القانونية  التصفية 

بشر1ك وحيد.

التجهيزات   : االجتماعي  الهدف 

العاضة  واالشغال  الصناعية  واملواد 

للبناء.

داهم   100.000  : املال  ااس 

فئة  ضن  حصة   100 الى  ضقسمة 

1000 داهم.

الشركاء :

املرابط ضحمد .. 100 حصة.

املدة : 99 سنة.
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ضن فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

االولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
العز1ز1ة  اقاضة   : االجتماعي  املقر 
السعودية  العربية  اململكة  شااع 

الطابق 3 اقم 20 طنجة.
املرابط ضحمد الحاض2   : التسيير 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 
ضحمد  شااع  والساكن   J404413
داوود زنقة السويس داب ب اقم 36 

تطوا .
باملحكمة  تم  القانوني  االيداع 
املركز  بواسطة  بطنجة  التجاا1ة 
طنجة  لجهة  لالستثماا  الجهوي 

تطوا .
 114351 اقم  التجااي  السج2 

بتاا1خ 18 ضااس 2021.
ضقتطف للنشر واالشهاا

533 P

 STE ART Y CHAUD
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
بشر1ك وحيد

ااسمالها : 100.000 داهم
 III ضقرها االجتماعي : تجزئة الوفاق

الرقم 3251 تمااة
بناءا على ضحمر عرفي للجمعية 
في    املؤاخة  العموضية االستثنائية 
 STE ART Y لشركة   ،2021 ضااس 
، ش.م.م.ش.و.   CHAUD SARL AU
قرا  داهم،   100.000 ااسمال  ذات 

الشر1كة الوحيدة ضا يلي :
حصة   500 بيع  على  املوافقة 
بقيمة 100 داهم للسيدة سعاد عواد 

لفائدة السيدة ضر1م ااوكا.
حصة   500 بيع  على  املوافقة 
100 داهم للسيد اشيد عواد  بقيمة 

لفائدة السيدة ضر1م ااوكا.
تعيي  السيدة ضر1م ااوكا ضسيرة 

وحيدة ملدة غير ضحدودة.
تغيير الشك2 القانوني ضن شركة 
شركة  الى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد.

املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   7 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021،  تحت اقم 4066.
االستخراج وذكر

املسير

534 P

 STE FCL CONSULTING

  GROUP

SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد

ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : شااع املغرب 

العربي اقاضة كراكشو الرقم 5 

الرباط

بناءا على ضحمر عرفي للجمعية 

في  املؤاخة  االستثنائية  العموضية 

 STE FCL لشركة   ،2021 ضااس   15

 CONSULTING GROUP SARL

ااسمال  ذات  ش.م.م.ش.و.   ،   AU

الشر1ك  قرا  داهم،   100.000

الوحيد ضا يلي :

ضعاينة املرحوم كمال لحلو.

طر1ق  عن  الشركة  استمراا1ة 

الواثة.

املوافقة على بيع حصص السيدة 

اللو1زي والسيدة فاطمة الزهراء لحلو 

السيد  لصالح  لحلو  عليا  والسيدة 

ياسي  بنحمو.

بنحمو  ياسي   السيد  تعيي  

وحيد  كمسير  قانوني  ضحاسب 

للشركة لفترة غير ضحددة.

املحكمة  في  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   6 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021،  تحت اقم 4023.
االستخراج وذكر

املسير

535 P

 STE   HORIZONS VERTS
AGRI CONSULTING

SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد
ضقرها االجتماعي : اقاضة صهر1ج 
السواني بلوك 5 ب شقة 5 تمااة 

12000 تمااة 
استدااك خطأ وقع بالجر1دة 

الرسمية
بالجر1دة  وقع  خطأ  استدااك 
ببر21   7 بتاا1خ   5658 الرسمية اقم 

.2021
الشركة  الراسمال   : ضن  بدال 
 1000 الى  ضقسمة  داهم   100.000
للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

الواحدة.
 50.000 الشركة  ااسمال   : يقرب 
داهم ضقسمة الى 500 حصة ضن فئة 

100 داهم للحصة الواحدة.
الباقي بدو  تغيير.

536 P

STE BRICK BY BRICK
  SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
بشر1ك وحيد

ااسمالها : 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : عمااة 119 فتوح 

شااع القاهرة ضح2 اقم 2 تمااة 
12000 تمااة

السج2 التجااي اقم : 132313
تاسيس شركة

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   اعداد  تم   ،2021 فبراير   3
ضسؤولية  ذات  للشركة  االسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
 STE BRICK  : الشركة  تسمية 
ضتبوعة عند   BY BRICK SARL AU

االقتماء بمختصر تسميتها.
بعمال   : بايجاز  الشركة  غرض 

وبشغال ضتنوعة، ضكتب الدااسات.
عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
119 فتوح شااع القاهرة ضح2 اقم 2 

تمااة 12.000 تمااة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : ضبلغ ااسمال الشركة 

داهم ضقسم كالتالي :
 1000  .. خلي2  ملصبني  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ملصبني خلي2 عنوانه حي 
واد الذهب شااع القاهرة زنقة سبتة 

اقم 70 تمااة 12000 تمااة املغرب.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

وضواطن ضسيري الشركة.
واد  حي  خلي2   ملصبني  السيد 
الذهب شااع القاهرة زنقة سبتة اقم 

70 تمااة 12000 تمااة املغرب.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ضااس   11 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

2021، تحت اقم 5156.
537 P

 STE PROTECTION
 MOTEUR MULTISERVICES

PMS
 SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
ضقرها االجتماعي : شااع الحسن 
االول طر1ق سيدي يحيى زعير كم 
1.5 ضرس الخير تمااة 12000 تمااة
السج2 التجااي اقم : 132547

تاسيس شركة
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم اعداد القانو    ،2021 فبراير   11
ضسؤولية  ذات  للشركة  االسا�سي 

ضحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

ضسؤولية ضحدودة. 
ضتبوعة   : الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  االقتماء  عند 
 STE PROTECTION MOTEUR

 .MULTISERVICES PMS SARL
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توزيع   : بايجاز  الشركة  غرض 

غس2  خدضة  والز1وت،  وقود 

السيااات وتنظيفها، ضقهى.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

يحيى  سيدي  طر1ق  االول  الحسن 

زعير كم 1.5 ضرس الخير تمااة 12000 

تمااة.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 99.000  : الشركة  ااسمال  ضبلغ 

داهم ضقسم كالتالي :

السيد شباكي توفيق .. 330 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة.

330 حصة  السيد شباكي ضحمد 

بقيمة 100 داهم للحصة.

السيد شباكي عبد الرحما  330 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  االسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

)ا(  عنوانه  توفيق  السيد شباكي 

حي ضسروا 2 اقم  243 تمااة 12000 

تمااة املغرب.

)ا(  عنوانه  ضحمد  شباكي  السيد 

حي ضسروا 2 اقم  243 تمااة 12000 

تمااة املغرب.

الرحما   عبد  شباكي  السيد 

ادة  ضااي  العلو1ي   حي  )ا(  عنوانه 

تمااة 12000 تمااة املغرب.

والعائلية  الشخصية  االسماء 

وضواطن ضسيري الشركة.

)ا(  عنوانه  توفيق  السيد شباكي 

حي ضسروا 2 اقم  243 تمااة 12000 

تمااة املغرب.

)ا(  عنوانه  ضحمد  شباكي  السيد 

حي ضسروا 2 اقم  243 تمااة 12000 

تمااة املغرب.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بتمااة  االبتدائية 

2021، تحت اقم 5324.

538 P

STE CIBLE PLUS
SARL AU

CAPITAL : 2.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 REMANDIE II BD BIR
 ANZARANE TOUR N°6
 BAALABAK APPT N°2

CASABLANCA
RC N° : 215845

IF N° : 40196884
ز1ادة ااسمال الشركة

العام  الجمع  قرااات  بموجب 
 29 العام غير العادي املنعقد بتاا1خ 
الشركة شركاء  قرا   ،2021  ضااس 

 ضا يلي :
ز1ادة ااسمال الشركة ضن خالل 
للشر1ك  الجااي  الحساب  دضج 

الدائن.
تخفيض ابسمال الشركة.

اعطاء الصالحيات.
باملحكمة  القاوني  االيداع  تم 
 5 بتاا1خ  بالدااالبيماء  التجاا1ة 

ببر21 2021، تحت اقم  773236.
ضلخص قصد النشر

املسير

539 P

STE PUREDERMA
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي 

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ضااس    18 بتاا1خ   بالدااالبيماء 
2021، تم تاسيس شركة باملواصفات 

التالية :
.STE PUREDERMA : التسمية

سبتة  زنقة   7  : االجتماعي  املقر 
اقاضة ااضي الطابق الثاني اقم املكتب 

8 الدااالبيماء.
استيراد   : االجتماعي  الهدف 
وتسو1ق وتوزيع املنتجات التجميلية 
واالدو1ة  التجمي2  وضستحمرات 

واالجهزة الطبية.
والخدضات  االنشطة  جميع 
املتعلقة  والتمثيالت  واملشواة 

باملجاالت التدخ2 املذكواة بعاله.

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

الراسمال : 100.000 داهم.

السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

الحصص : السيد ابراهيم ضقبي2  

100.000 داهم.

ابراهيم ضقبي2 الحاض2   : التسيير 

اقم  الوطنية  التعر1ف  للبطاقة 

 2 املقيم في اقاضة انفا   ،JC176415

داا بوعزة النواصر البيماء   23 اقم 

ضن املواليد 1978/11/21.

باملحكمة   : القانوني  االيداع 

التجاا1ة بالدااالبيماء.

 947159  : السج2 التجااي اقم 

بتاا1خ 21 ضااس 2021.

540 P

 STE EVASIONS SANS

 FRONTIERES

SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات شر1ك وحيد

ح2 شركة
 EVASIONS شركة  تقر1ر  ا  

املحدودة   SANS FRONTIERES

الوحيد،  الشر1ك  ذات  املسؤولية 

2.000.000 داهم، وضقرها  ااسمالها 

املحمدية،  زنقة  ب  1  االجتماعي 

شقة اقم 1 حسا  الرباط، واملنعقد 

يوم 8 ضااس 2021، قرا ضا يلي :

 LADISSOLUTION ح2 الشركة 

.DE LA SOCIETE

املهدي  البركي  السيد  تعيي  

كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ببر21   2 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 3055.
للخالصة والتذكير

541 P

CABINET BAKADIR

 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL

COMPTABLE

 شركة ماروبيم 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بشر1ك وحيد
ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 12 ضمر دي ثراي 
عي  السبع الدااالبيماء

السج2 التجااي اقم : 466527
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد املؤاخ ب15 يونيو 
االسا�سي  القانو   وضع  تم   ،2020
ضحدودة  لشركة  بالدااالبيماء 

املسؤولية ضميزاتها كالتالي :
العقااي  الترو1ج   : الهدف 

واالعمال املختلفة.
واملستلزضات  البناء  ضواد  تسو1ق 

الصناعية واملعاد  واالجهزة.
والبالط  والتراب  البناء  بعمال  
وجميع  الخشب  ونجااة  والدها  

الهياك2.
واالعمال  والحديد  التطو1ر 

املختلفة.
ضكتبة وبجهزة كمبيوتر وخدضات 

ضتنوعة.
تاجير واستئجاا ضساحات ضكتبية 
وتاجير بجهزة ضكتبية وبجهزة كمبيوتر 

وخدضات ضتنوعة.
استيراد وتصدير.

املعاضالت  جميع  عام  وبشك2 
بو  الصناعية  بو  املالية  بو  التجاا1ة 
ضن  غيرها  بو  العقاا1ة  بو  املنقولة 
ضرتبطة  تكو   قد  التي  املعاضالت 
ب   املحتم2  ضن  بو  الشركة  بغرض 

تعزز تطو1ر الشركة.
التسمية : ضااوبيم ش.م.م.

املقر االجتماعي : 12 ضمر دي ثراي 
عي  السبع الدااالبيماء.

املدة : 99 سنة.
الراسمال : 100.000 داهم.
االدااة : عبد املجيد باقدير.

االضماء : عبد املجيد باقدير.
السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

القانوني  االحتياط   5%  : األاباح 

الباقي يعطى للحصص.
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باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 21 بتاا1خ  بالدااالبيماء  التجاا1ة 

يوليو 2020، تحت اقم 740375.
االدااة

542 P

CABINET BAKADIR
 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL

COMPTABLE

شركة مؤمن 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ااسمالها : 00.000  داهم
ضقرها االجتماعي :  اه2 لغالم 900 
طر1ق 107 املنطقة الصناعية كلم 
10 التجزئة بالقرب ضن التجزئة 

الحديقة الدااالبيماء
ح2  شركة

تعيي  املصفي وضقر التصفية
 2020 7 فبراير  طبقا لقراا بتاا1خ 
قرا شركاء شركة ضؤضن شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ضا يلي :
ح2 الشركة.

سعدي  الصغير  املصفي  تعيي  
واضوا  السعدي.

 900 لغالم  به2   : التصفية  ضقر 
الصناعية  املنطقة   107 طر1ق 
التجزئة  بالقرب ضن  تجزئة   10 كلم 

الحديقة الدااالبيماء.
المبط  بكتابة  االيداع  تم 
البيماء  بالداا  التجاا1ة  باملحكمة 
تحت اقم    2021 فبراير   16 بتاا1خ 

.765833
543 P

STE RBPR
 SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي :  بلوك ت ز اقم 
1 حي اجاء في هللا يعقوب املنصوا 

ضح2 اقم ب الرباط
قف2 التصفية

تعيي  املصفي وضقر التصفية
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء  قرا   ،2021 ضااس   5 بتاا1خ 

شركة «ا ب ب ا» ش.ذ.م.م. ضا يلي :

قف2 التصفية  لشركة «ا ب ب ا» 
ش.ذ.م.م.

وتعيي  السيد عبد السالم دضني 
التصفية  وعنوا   للشركة  كمصفي 
1 حي اجاء في هللا  هو بلوك ت ز اقم 
يعقوب املنصوا ضح2 اقم ب الرباط.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجاا1ة بالرباط تحت اقم 111560 

بتاا1خ 8 ببر21 2021.
544 P

STE DIGITAL CASTLE
SARL  AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي :   عمااة 30 شقة 
اقم 8 زنقة احمد الوكيلي حسا  

الرباط
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرا شركاء   ،2021 فبراير   11 بتاا1خ 
ش.ذ.م.م.  «ديجيتال كاست2»  شركة 

ش.و. ضا يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو21 
ضن عمااة 30 شقة اقم 8 زنقة احمد 
تجزئة  الى  الرباط  حسا   الوكيلي 
حي واد   1 بن يوسف ضح2 اقم   1 

الذهب تمااة.
تعدي2 القانو  االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجاا1ة بالرباط تحت اقم 111564 

بتاا1خ 8 ببر21 2021.
545 P

STE AFRICAN RED
SARL

CAPITAL : 100.000.000 DHS
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
2 فبراير  الغير العادي املنعقد بتاا1خ 

2021، تم اتخاذ القرااات التالية :
اجتماعية  حصة   250 تفو1ت 
للحصة  داهم   100 بقيمة 
شركة  طرف  ضن  اململوكة  الواحدة 
BERCRISAN BRANDS SLU لفائدة 
 SUREXPORT COMPANIA شركة 

.AGRARIA SL
اجتماعية  حصة   250 تفو1ت 
للحصة  داهم   100 بقيمة 

طرف  ضن  اململوكة  الواحدة 
 EMPRESA COORDINACION
 HABILIDADES ORGANIZATIVAS
 SUREXPORT شركة  لفائدة   SLU

.COMPANIA AGRARIA SL
اجتماعية  حصة   250 تفو1ت 
الواحدة  للحصة  داهم   100 بقيمة 
 DAJUGUI اململوكة ضن طرف شركة 
لفائدة   MARCA Y GSTION  SLU
 SUREXPORT COMPANIA شركة 

.AGRARIA SL
 JOSE MARIA السيد  استقالة 
ضنصب  ضن   LOPEZ CASTILLO

ضسير للشركة.
 EUGENIO السيد  تعيي  
الحاض2   ZAMBRANO ABOLAFIA
اقم  تحت  االسباني  السفر  للجواز 
PAD014856 كمسير جديد للشركة 

لفترة غير ضحدودة.
للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
ضن شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الى شركة ضسؤولية ضحدودة بشر1ك 

وحيد.
تحيي  النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ضااس   26 في  بانزكا   االبتدائية 

2021، تحت اقم 738.
546 P

 PHARMACIE LE COURAGE
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
بشر1ك وحيد

ااسمالها : 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : اقم 2 املسجد 

سيدي بطاش املركز بنسليما 
تاسيس شركة

ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ببنسليما ،   2020 نونبر   19 بتاا1خ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشر1ك وحيد بالخصائص 

التالية :
 PHARMACIE LE  : التسمية 
املسؤولية  ذات  شركة   COURAGE

املحدودة بشر1ك وحيد.
تسيير   : االجتماعي  الهدف 

واستغالل صيدلية.
2 املسجد  :   اقم  املقر االجتماعي 

سيدي بطاش املركز بنسليما .
املدة : 99 سنة.

ااسمال : 100.000 داهم ضقسمة 

داهم   100 1000 حصة ضن فئة  الى 

ضوزعة كالتالي :

 1000  .. كر1م  السو1ني  السيد 

حصة.

السيد السو1ني   : املسير القانوني 

كر1م.

باملحكمة  القانوني  االيداع  وتم 

 18 بتاا1خ  ببنسليما   االبتدائية 

ضااس 2021، تحت اقم 6733.

547 P

STE KADALAMI CASH

 SARL

ضقرها االجتماعي : عمااة 15 كبيبات 

زاو1ة زنقة عمر سالوي وبحمد بن 

عبود الرباط

بموجب عقد عرفي املصادق عليه 

واملسج2   ،2021 بتاا1خ فاتح ضااس 

بمصالح التسجي2 بالرباط تم وضع 

شركة  الحداث  االسا�سي  القانو  

ضتعددة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشركاء بي  السيد عالء الدين عالضي 

بودشيش  القاداي  صفية  والسيدة 

بموصفات التالية :

التسمية : كداضى كاش.

ذات  شركة   : القانوني  الهيك2 

ضسؤولية املحدودة ضتعددة الشركاء.

املقر االجتماعي : عمااة 15 كبيبات 

بن  وبحمد  سالوي  عمر  زنقة  زاو1ة 

عبود الرباط.

: الوساطة في  الهدف  االجتماعي  

االداءات  وخدضات  االضوال  تحو21 

وك2 ضا ذكر  ببند الهدف االجتماعي.

ابسمال  حدد   : الشركة  ااسمال 

داهم   100.000 ضبلغ  في  الشركة 

فئة  ضن  حصة   1000 على  ضوزعة 

100 داهم.
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تقسيم ااسمال الشركة :

السيد عالء الدين عالضي 50.000 

داهم تمث2 500 حصة ضن فئة 100 

داهم.

السيدة صفية القاداي بودشيش 

داهم تمث2 500 حصة ضن   50.000

فئة 100 داهم.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي بمتم شهر سبتمبر.

ضدة الشركة : حددت في 99 سنة.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

لسيد عالء الدين عالضي.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

عالضي  الدين  عالء  السيد  ضسيرها 

في جميع ضعاضلتها التجاا1ة والبنكية 

واالداا1ة.

لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 

املحكمة التجاا1ة بالرباط تحت اقم 

2957 بتاا1خ 29 ضااس 2021، سج2 

تجااي اقم 150755.

548 P

STE ARES DIGITAL
 SARL

ضقرها االجتماعي : شااع االبطال اقم 

  بكدال 15  الرباط

بموجب عقد عرفي املصادق عليه 

واملسج2   ،2021 ضااس   17 بتاا1خ 

بمصالح التسجي2 بالرباط تم وضع 

القانو  االسا�سي الحداث شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ضتعددة الشركاء 

والسيد  اناس  اعراب  السيد  بي  

بواي�سى نوف2 بموصفات التالية :

التسمية : اايس دجتال.

ذات  شركة   : القانوني  الهيك2 

ضسؤولية املحدودة ضتعددة الشركاء.

االبطال  شااع   : االجتماعي  املقر 

اقم   بكدال 15  الرباط.

الهدف  االجتماعي  :  خلق ضواقع 

ضواقع  تسيير  العنكبوتية  بالشبكة 

الهدف  ببند  دكر  وك2  التواص2 

االجتماعي.

ابسمال  حدد   : الشركة  ااسمال 

داهم   10.000 ضبلغ  في  الشركة 

ضوزعة على 100 حصة ضن فئة 100 

داهم.

تقسيم ااسمال الشركة :

السيد اعراب اناس 5.000 داهم 

تمث2 50 حصة ضن فئة 100 داهم.

 5.000 نوف2   بواي�سى  السيد 

 100 حصة ضن فئة   50 داهم تمث2 

داهم.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي بمتم شهر سبتمبر.

ضدة الشركة : حددت في 99 سنة.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

السيد اعراب اناس والسيد بواي�سى 

نوف2.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

اناس  اعراب  السيد  السيد  ضسيرها 

جميع  في  نوف2  بواي�سى  والسيد 

ضعاضلتها التجاا1ة والبنكية واالداا1ة.

لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 

املحكمة التجاا1ة بالرباط تحت اقم 

سج2   ،2021 ابر21   7 بتاا1خ    097

تجااي اقم 150999.

549 P

 STE FIN PRESIDENT

SARL

تعدي2
للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى  

 FINE لشركة  العادي  غير  العام 

 20 بتاا1خ    PRESIDENT SARL

ديسمبر 2020 بسال تقرا ضا يلي :

شااع   : ب  الكائنة  الفروع  الغاء 

ضوالي طايب العلوي اقاضة سميحة 

ضو�سى  سيدي   7 اقم  Cضح2  عمااة 

سال «و» اقم 37 تجزئة كر1م هللا حي 

فادة سيدي ضو�سى سال.

ضخبزة   : التالية  االنشطة  الغاء 

وحلو1ات وضمول الحفالت.

فسخ عقود الكراء التابعة للفروع 

املذكواة بعاله.

اقم  املنهي  اسم  على  التشطيب 

00709 29 و 00710 29.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال بتاا1خ 5 ببر21 2021، 

تحت اقم 36352.

550 P

FIDICIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE - ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE -

ORGANISATION STRUCTURELLE

شركة أشرف كونساي
ش.م.م.

في  حرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 فبراير    

ش.م.م.  ضحدودة  ضسؤو1ة  ذات 

بالخصائص التالية :

بشرف كونساي   : االسم التجااي 

ش.م.م.

استشااات   : االجتماعي  الهدف 

التسيير.
داهم   100.000  : املال  ابس 

داهم   100 حصة   1000 إلى  ضقسم 

للحصة الواحدة ضقسمة كاآلتي :

 : الواحد  عبد  بنفيلوس  السيد 

700 حصة.

 100  : بشرف  بنفيلوس  السيد 

حصة.

 100  : بنس  بنفيلوس  السيد 

حصة.

 100  : اشيدة  بلعيا�سي  السيدة 

حصة.

ضحمد  شااع   : االجتماعي  املقر 

 3 الشقة اقم   202 الخاضس عمااة 

حي كر1مة سال.

عبد  بنفيلوس  السيد   : التسيير 

الواحد.

املدة : ضدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال تحت اقم 36343.
بمثابة ضقتطف وبيا 

551 P

ديو  األستاذة دينا بغدادي

ضوثقة بالداا البيماء

حي فلوا1دا سيدي ضعروف 264

TEL : 0522.78.69.30

FAX : 0522.58.40.72

STE FORTRESS GROUP
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها : 100.000 داهم
 RES AL : املقر االجتماعي

 MOUSTAKBAL GH4 IMM 108
N°3 SIDI MAAROUF

الداا البيماء
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذة دينا بغدادي، ضوثقة بالداا 
تم   2021 ضااس  بتاا1خ   2  البيماء 
لشركة  األسا�سي  القانو   تأسيس 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخاصيات اآلتية :
 STE FORTRESS  : التسمية 
GROUP SARL شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة.
جميع   : االجتماعي  الهدف 

األنشطة املتعلقة بأنظمة األضن.
إقاضة املستقب2   : املقر االجتماعي 
املجموعة السكنية اقم   عمااة اقم 

108 سيدي ضعروف.
داهم   100.000  : الربسمال 
فئة  ضن  حصة   1000 على  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
املساهمة :

السيد نوا الدين صبحي : 50.100 
داهم.

 : الشرايبي  الرحما   عبد  السيد 
9.900  داهم.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تسجي2 
عدا  ضا  التجااي  بالسج2  الشركة 
بو ح2 ضسبق  املدة  تمديد  في حالة 

للشركة.
التسيير  ضهام  بسندت   : التسيير 
املسير  صبحي  الدين  نوا  للسيد 

الوحيد وملدة غير ضحددة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 
بتاا1خ  773629 تحت اقم    البيماء 

 7 ببر21 2021.
األستاذة دينا بغدادي

552 P
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ديوا  األستاذة دينا بغدادي ضوثقة
بالداا البيماء

حي فلوا1دا سيدي ضعروف 264
الهاتف : 0522786930
الفاكس : 0522584072

STE FATH 35
SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL EST A
 CASABLANCA 191

 BOULEVARD FOUARAT -
3IEME

 ETAGE HAY ADIL HAY
 MOHAMED

ICE : 002749998000060
IDENTIFIANT

FISCAL : 48584880
بالداا  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
البيماء بتاا1خ  2 و25 ضااس واألول 

ضن ببر21 2021، تقرا فيه ضا يلي :
فوت : السيد ضحمد بحراوي.

السيدة فطوضة البردعي.
السيدة فوز1ة بحراوي.

السيدة خديجة بحراوي.
السيدة جميلة بحراوي.

السيد عبد القادا بحراوي.
السيد عبد الصمد بحراوي.

اآلنسة ضروة بحراوي.
اآلنسة دينا بحراوي.

التي  اجتماعية  حصة   100
.FATH 35 يملكونها في شركة

 ARSAT  : شركة  لفائدة 
.MOHAMMEDIA SARL

قرا الجمع العام :
القانوني  التحو21  املصادقة على 
للملكية بتاا1خ  2 و25 ضااس واألول 

ضن ببر21 2021.
ضال  لراس  الجديد  التوزيع 

الشركة.
السابقي   املسيرين  استقالة 
الصمد  عبد  السيد  وهم  للشركة 

بحراوي والسيدة خديجة بحراوي.
تعيي  املسيرين الجدد وهم السيد 
هشام  السيد  كتاني  ضهدي  ضحمد 

كتاني والسيد عز العرب كتالي.
التوقيع القانوني الفردي.

السيد عز العرب كتاني.

وغير  املشترك  القانوني  التوقيع 

املنفص2.

السيد ضحمد ضهدي كتاني والسيد 

هشام كتاني.

للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 

ضن شركة ذات ضسؤولية ضحدودة إلى 

شركة ذات ضسؤولية ضحدوة بشر1ك 

واحد.

تحي  النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 

البيماء في 8 ببر21 2021، تحت اقم 

.773911

553 P

REGADA AGRO GESTION
SARL

ااسمالها : 2.697.200 داهم

ضقرها االجتماعي : فاس، تجزئة 

198/199 الحي الصناعي بنسودة 

تجزئة النماء

السج2 التجااي اقم 26199

العادي  الغير  العام  للجمع  وفقا 

قرا   ،2021 يناير  املنعقد بتاا1خ  1 

ضا يلي :

ضعاينة وفاة املسير املرحوم اضحمد 

وتشطيبه  هللا  بنعبد  الشاوني  فؤاد 

ضن السج2 التجااي للشركة.

ضحمد  السيد  استقالة  ضعاينة 

فااوق الشاوني بنعبد هللا ضن ضنصبه 

كمسير للشركة.

تعيي  ضسير جديد للشركة السيد 

ادايس الشاوني بنعبد هللا ملدة غير 

ضحدودة.

القانو   ضن    2 الفص2  تغيير 

االسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

اقم  تحت   ،2021 فبراير   8 بتاا1خ  

.603/2021

554 P

BANCHEREAU MAROC

S A

ابسمالها : 163.610.400 داهم

ضقرا االجتماعي : الداا البيماء 

تيكنوبول ضطاا ضحمد الخاضس

السج2 التجااي : 126.183

الز1ادة في ابسمال الشركة
العادي  الغير  العام  الجمع  في 

ملساهمي شركة «بانشرو املغرب - ش 

 ،2020 م املنعقد بتاا1خ 16 ديسمبر 

قرا ضا يلي :

بما  الشركة  ااسمال  ضن  الرفع 

وذلك  داهم    0.000.000 قداه 

داهم   123.610.400 ضن  لرفعه 

داهم عن طر1ق   163.610.400 إلى 

تعو1ض ديو  ضؤكدة وجاا1ة.

تنازل بعض املساهمي  عن حقهم 

«زاالا  شركة  لصالح  االكتتاب  في 

هولدينغ».

ضنح الصالحيات للمجلس اإلدااي 

ضن بج2 تحقيق الز1ادة في ابسمال 

الشركة.

اإلدااي  املجلس  اجتماعي  قرا 

املنعقد بتاا1خ 21 ديسمبر 2020.

الفعلي  التحقيق  على  املصادقة 

الشركة  ابسمال  في  للز1ادة  والنهائي 

الجااي  حساب  تعو1ض  طر1ق  عن 

حرات  داهم    0.000.000 قداه 

بنسبة %43 بي ضا قداه 17.200.000 

داهم ضنها 16.300.000 داهم ضقيدة 

في الحساب الجااي و900.000 داهم 

ضقيدة في الديو .

ضن  السادس  الفص2  تغيير  تم 

النظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 

2021 تحت  البيماء بتاا1خ   فبراير 

اقم 764033.

555 P

ZALARO AFRICA

SA

ابسمالها : 16.000.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الداا البيماء 

تيكنوبول ضطاا ضحمد الخاضس

السج2 التجااي : 126.183

الز1ادة في ابسمال الشركة

العادي  الغير  العام  الجمع  في 

م  ش  افر1كا  زاالا  شركة  ملساهمي 

 ،2020 ديسمبر   30 بتاا1خ  املنعقد 

قرا ضا يلي :

بما  الشركة  ااسمال  ضن  الرفع 

وذلك  داهم   10.000.000 قداه 

إلى  داهم   6.000.000 ضن  لرفعه 

طر1ق  عن  داهم   16.000.000

تعو1ض ديو  ضؤكدة وجاا1ة.

عن  املساهمي   بعض  تنازل 

حقهم في االكتثاب لصالح شركة زاال 

هولدينغ.

ضنح الصالحيات للمجلس اإلدااي 

ضن بج2 تحقيق الز1ادة في ابسمال 

الشركة.

اإلدااي  املجلس  اجتماعي  قرا 

املنعقد بتاا1خ 21 ديسمبر 2020 :

الفعلي  التحقيق  على  املصادقة 

الشركة  ابسمال  في  للز1ادة  والنهائي 

الجااي  حساب  تعو1ض  طر1ق  عن 

ضنها  داهم   10.000.000 قداه 

9.489.234 داهم ضقيدة في الحساب 

الجااي و510.766 في الديو .

تغيير الفص2 السادس ضن النظام 

األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 

البيماء بتاا1خ   فبراير 2021، تحت 

اقم 764030.

556 P
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UMA VOLAILLES
SARL

ابسمالها : 157.500.000 داهم

ضقرها االجتماعي : فاس ضكتب 54 

الطابق السفلي اإلدااة اقم 801 

ضصنع امللف سابقا الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السج2 التجااي لفاس اقم 58759

الز1ادة في ابسمال الشركة
الغير  العام  الجمع  ملحمر  وفقا 

 ،2020 ديسمبر  بتاا1خ  2  العادي 

قرا ضا يلي :

بما  الشركة  ابسمال  في  الز1ادة 

قداه 80.000.000 داهم وذلك لرفع 

ابسمال الشركة ضن 77.500.000 إلى 

157.500.000 داهم.

الشركة  ابسمال  في  الز1ادة  هذه 

وإصداا  خلق  طر1ق  عن  ستتم 

 100 800.000 حصة جديدة بقيمة 

داهم للسهم الواحد ضكتتبة وضحراة 

ضؤكد  دين  تعو1ض  طر1ق  عن  كلها 

جااي وإلزاضي ضد الشركة.

الحصص الجديدة ستتم ضماثلتها 

الحقوق  في  القديمة  للحصص 

ابتداء  التمتع  حق  ضع  الواجبات 

ضن  الرفع  عملية  تحقيق  تاا1خ  ضن 

ااسمال الشركة.

عن  بربيش  علي  السيد  تنازل 

حقه في اإلكتثاب لصالح شركة زاالا 

 800.000 اكتتبت  التي  هولدينغ 

بي  نسبيا  وحراتها  جديدة  حصة 

طر1ق  عن   63.450.000 قداه  ضا 

لدى  الجااي  حسابها  تعو1ض 

الشركة.

القانو   ضن  و7   6 الفص2  تغيير 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

اقم  تحت   ،2021 يناير   26 بتاا1خ 

.2021/400

557 P

UMA VOLAILLES
SARL

ابسمالها : 157.500.000 داهم
ضقرها االجتماعي : فاس، ضكتب 54 
الطابق السفلي اإلدااة زنقة 801 

سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم

السج2 التجااي فاس اقم 58759
وفقا للجمع العام العادي املنعقد 
استثنائيا بتاا1خ 12 يناير 2021، قرا 

ضا يلي :
ضعاينة وفاة املسير املرحوم اضحمد 

فؤاد الشاوني بنعبد هللا.
ضن  ضسيرة  بصبحت  الشركة 
طرف السيدة سهام بنحما ، السيد 
السيدة  ادايس الشاوني بنعبد هللا، 
والسيد  هللا  بنعبد  الشاوني  بضينة 

الحسي  بوبو1حيا.
القانو   ضن   15 الفص2  تغيير 

األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   ،2021 يناير   26 بفاس بتاا1خ 

اقم 2021/401.
558 P

AGRI COUV MAROC
SARL

ااسمالها : 10.000 داهم
ضقرها االجتماعي : فاس ضكتب 50 
الطابق السفلي اإلدااة زنقة 801 

سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم

السج2 التجااي فاس اقم 51345
وفقا للجمع العام العادي املنعقد 

بتاا1خ 2 ضااس 2021، قرا ضا يلي :
ضعاينة وفاة املسير املرحوم اضحمد 
وتشطيبه  هللا  بنعبد  الشاوني  فؤاد 

ضن السج2 التجااي للشركة.
علي  السيد  استقالة  ضعاينة 

بربيش ضن ضنصبه كمسير للشركة.
للشركة  جدد  ضسيرين  تعيي  
هللا  بنعبد  الشاوني  ادايس  السيد 
هللا  بنعبد  الشاوني  اضينة  والسيدة 

ملدة غير ضحدودة.

القانوني  ضن   43 الفص2  تغيير 
األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 
بفاس بتاا1خ 16 ضااس 2021، تحت 

اقم 2021/1230.
559 P

AMALYA AGRI
SARL AU

ابسمالها : 10.000 داهم
ضقرها االجتماعي : فاس ضكتب 61 
الطابق السفلي اإلدااة زنقة 801 

سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم

السج2 التجااي فاس اقم 66617
تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية 

لشر1ك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بفاس 
2021، وضع النظام  فبراير   9 بتاا1خ 
االسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

لشر1ك وحيد، خصائصها كالتالي :
م  م  ش  اكري  اضاليا   : التسمية 

لشر1ك وحيد.
وتسو1ق  انتاج   : املوضوع 

املنتوجات الفالحية.
: فاس ضكتب 61  املقر االجتماعي 
 801 زنقة  اإلدااة  السفلي  الطابق 
سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم.
يوم  ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد بالسج2 التجااي.
داهم،   10.000  : الربسمال 
اجتماعية  حصة   100 إلى  ضقسم 
بقيمة 100 داهم للحصة الواحدة، 

ضكتتبة وضحراة كليا نقدا.
اض2  ضحمد  السيد   : الشركاء 
الجنسية  ضغربي  هللا  ينعبد  شاوني 
املزداد في 15 فبراير 1950، القاطن 
بالرباط، 16 زنقة البستا  السوي�سي 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.A21178 اقم
بض2  ضحمد  السيد   : املسيرين 
الجنسية  ضغربي  هللا  بعبد  شاوني 
القاطن   1950 فبراير   15 في  املزداد 
بالرباط 16 زنقة البستا  السوي�سي 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 
.A21178 اقم

ضغربي  بربيش  علي  السيد 

الجنسية املزداد في 6 ضااس 1972، 

ضحمد  زنقة   3 بالرباط  القاطن 

لبطاقة  الحاض2  السوي�سي  الروندي 

.A593402 التعر1ف الوطنية اقم

السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثماا بفاس.

بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

 66617 اقم  تحت  لفاس  التجااي 

بتاا1خ 15 ضااس 2021.

560 P

ZALAR  AGRI NEGOCE
SARL

ابسمالها : 10.000 داهم

ضقرها االجتماعي : فاس ضكتب 60 

الطابق السفلي اإلدااة زنقة 801 

سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم

السج2 التجااي فاس اقم 66749

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية 
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بفاس 

بتاا1خ 5 فبراير 2021، وضع النظام 

االسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

لشر1ك وحيد، خصائصها كالتالي :
التسمية : زاالا بكري نيكوص ش م 

م.

عاضة  بصفة  التجااة   : املوضوع 

والتصدير واالستيراد وتسو1ق وتوزيع 

ك2 ضنتوج فالحي.

: فاس ضكتب 60  املقر االجتماعي 

 801 زنقة  اإلدااة  السفلي  الطابق 

سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم.

يوم  ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد بالسج2 التجااي.

داهم،   10.000  : الربسمال 

اجتماعية  حصة   100 إلى  ضقسم 

بقيمة 100 داهم للحصة الواحدة، 

ضكتتبة وضحراة كليا نقدا.
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الشركاء : 
شركة ص ب فروي كروب شركة 
وحيد  لشر1ك  املسؤولية  ضحدودة 
ضقرها االجتماعي بفاس، ضكتب 60 
 801 زنقة  اإلدااة  السفلي  الطابق 
سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 
بالسج2  املقيد  إبراهيم  سيدي 
التجاالي لفاس اقم 50993، ضمثلة 

بمسيرها السيد علي بربيش.
شركة  بكري،  زاالا  شركة 
وحيد  لركة  املسؤولية  ضحدصودة 
 37 ضكتب  بفاس  االجتماعي  ضقرها 
 801 زنقة  اإلدااة  السفلي  الطابق 
سابقا ضصنع العلف الحي الصناعي 
بالسج2  املقيد  ابراهيم  سيدي 
ضمثلة   47615 اقم  لفاس  التجااي 

بمسيرها السيد علي بربيش.
بربيش  علي  السيد   : املسيرين 
في 6 ضااس  املزداد  الجنسية  ضغربي 
 9 البيماء،  بالداا  القاطن   1972
الحاض2  ل  ا  س  ضسكني  عي   زنقة 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.A593402
بنعبد هللا  ادايس شاوني  السيد 
ضغربي الجنسية املزداد في 22 يونيو 
1980، القاطن بالداا البماء طر1ق 
سوا1نكاس ضمر 2 عي الذئاب انفا، 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.UY800802 اقم
السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثماا بفاس.
بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 
 66749 اقم  تحت  لفاس  التجااي 

بتاا1خ 15 ضااس 2021.
561 P

LES COUVOIRS DU NORD
S A

شركة ضجهولة االسم
ااسمالها : 60.000.000 داهم

 EB - ضقرها االجتماعي : فاس ضكتب
22 - 1 ضح2 199-198 تجزئة النماء 

الحي الصناعي بنسودة
السج2 التجااي : 15.257

املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 

ضحاضن  شركة  ملساهمي  استثنائيا 

الشمال ش م املنعقد بتاا1خ 6 يناير 

2021، قرا ضا يلي :

ضعاينة وفاة املسير املرحوم اضحمد 

فؤاد الشاوني بنعبد هللا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   2021 ضااس  بتاا1خ    بفاس 
اقم 990/2021.

562 P

EL ALF
S A

ابسمالها : 50.000.000 داهم

ضقرها االجتماعي : فاس ضح2 

198/199 تجزئة النماء الحي 

الصناعي بنسودة

السج2 التجااي : 14.955

املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 

استثنائيا ملساهمي شركة العلف ش 

2021، قرا  م املنعقد بتاا1خ 6 يناير 

ضا يلي :

ضعاينة وفاة املسير املرحوم اضحمد 

فؤاد الشاوني بنعبد هللا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

تحت   ،2021 ضااس   2 بفاس بتاا1خ 
اقم 2021/928.

563 P

PROMOGRAINS
شركة ضجهولة االسم

ابسمالها : 6.000.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الداا البيماء 

105 تقاطع شااع بنفا ضع زنقة طاهي 

حسي ، الطابق الثاني

السج2 التجااي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 

 ،2021 فبراير  بتاا1خ  2  البيماء 

تحت اقم 767273.

564 P

 STE AGRO-INDUSTRIELLE
AL ATLAS

SA
ابسمالها : 0.000.000  داهم

ضقرها االجتماعي : الداا البيماء، 
كلم 5-6  طر1ق ضديونة تيط ضلي2 
الطر1ق الوطنية اقم 9، 90 20
السج2 التجااي : الداا البيماء 

317.137
التعر1ف المر1بي 06100136
ضعاينة وفاة عمو في املجلس 

اإلدااي
املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 
اكرو  شركة  ملساهمي  استثنائيا 
اندوستريال ال-طلس ش م بتاا1خ 5 

ديسمبر 2021، قرا ضا يلي :
ضعاينة وفاة املرحوم السيد ضحمد 
)احد  هللا  عبد  بن  الشاوني  فؤاد 
وتشطيبه  اإلدااي(  املجلس  بعماء 

ضن السج2 التجااي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
المبط لدى املحكمة التجاا1ة بالداا 
 ،2021 فبراير  بتاا1خ  2  البيماء 

تحت اقم 767275.
565 P

 PRODUITS FRAIS
DISTRIBUTION PEDIS

شركة ضجهولة االسم
ابسمالها : 5.000.000 داهم

ضقرها االجتماعي : الداا البيماء، 
80، تقاطع طر1ق والد ز1ا  ضع 

زنقةبالي، عمااة د
السج2 التجااي : الداا البيماء 

158.149
التعر1ف المر1بي : 970 1100

ضعاينة وفاة عمو في املج2 اإلدااي
املنعقد  العادي  العام  الجمع  في 
ضنتجات  شركة  ملساهمي  استثنائيا 
ديسمبر   12 بتايخ  للتوزيع  طر1ة 

2021، قرا ضا يلي :
ضعاينة وفاة املرحوم السيد ضحمد 
)واحد  هللا  عبد  بن  الشاوني  فؤاد 
وتشطيبه  اإلدااي(  املجلس   بعماء 

ضن السج2 التجااي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة المبط 
لدى املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء 
اقم  تحت   ،2021 فبراير  بتاا1خ  2 

.767274
566 P

 ASSISTANCE DEPANNAGE
OULAD SAID

SARL AU
تأسيس شركة

العرفي  العقد  تسجي2  تاا1خ 
10 ضااس 2021 بسال.

خدضات دعم   : الهدف االجتماعي 
وجر املركبات، نق2 البمائع.

داهم   100.000  : ابسمال الشركة 
ضقسمة إلى 1000 حصة ضن فئة 100 
داهم للحصة الواحدة للشر1ك الوحيد 

على الشك2 التالي :
السيد بوشعيب اشاد 1000 حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء ضن التأسيس 
السج2  وضع  تاا1خ  ضن  بي  النهائي 

التجااي.
السنة املالية : ضن فاتح يناير إلى 31 
ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة األولى 

تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
املقر االجتماعي : دواا لبراهمة عاضر 

الجنوبية سال.
التسيير : السيد بوشعيب اشاد.

التجااي  بالسج2  التسجي2  اقم 
33311 باملحكمة االبتدائية بسال.

567 P

TOUHFA ACHARK
SARL AU

تاا1خ تسجي2 العقد العرفي فاتح 
ديسمبر 2020، بالرباط.

ضقهى وضطعم   : الهدف االجتماعي 
املأكوالت.

داهم   10.000  : الشركة  ابسمال 
 100 100 حصة ضن فئة  ضقسمة إلى 
بي   ضوزعة  الواحدة  للحصة  داهم 

الشركاء على الشك2 التالي :
السيد عثما  الز1ا  100 حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء ضن التأسيس 
السج2  وضع  تاا1خ  ضن  بي  النهائي 

التجااي.
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ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

املقر االجتماعي : إقاضة املنصوا 3 

عمااة 01 ضح2 اقم 02 الرباط.

التسيير : عثما  الز1ا .

التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

150919 بمحكمة التجاا1ة بالرباط.

568 P

UBORA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ضحرا  عقدعرفي  بمقت�سى 

تم   ،2021 ضااس   30 بالرباط بتاا1خ 

ذات  لشركة  االسا�سي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي :

.UBORA : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

تسيير   : هي  الشركة  ضن  الغاية 

التجااي وتصنيع ضنتجات غذائية.

الطابق السفلي   22 تجزئة   : املقر 

املنطقة الصناعية التقدم اليوسفية 

الرباط.

سنة   99 حددت ضدتها في   : املدة 

اعتبااا ضن تاا1خ تأسيسها النهائي.

 100.000  : الجماعي  املال  ابس 

داهم.

تسير الشركة ضن طرف   : اإلدااة 

اكليسيا  ال  دو  كاا1لو  بنا  السيدة 

الوحيدة  القانونية  املسيرة  بصفتها 

للشركة ملدة غير ضحددة.

فاتح  بي   ضا   : الجماعية  السنة 

يناير إلى ضتم ديسمبر.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 4065 اقم  تحت  بالرباط  التجاا1ة 

بتاا1خ 7 ببر21 2021.

سج2 تجااي اقم 150957.

569 P

CAAF CONSEIL
SARL AU

تاسيس رشكة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بتمااة،   ،2021 ضااس   17 بترايخ 
إنجاز القانو  األسا�سي لشركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة وضميزاتها كالتالي :
 CAAF CONSEIL  : التسمية 

.SARL
األهداف االجتماعية :

املراجعة  في  املساعدة  دعم 
واملشواة المر1بية.
إدااة المرائب.

تمر1ن.
واإلدااي  التجااي  التوطي  

والمر1بي والبريدي، استالم البريد.
تقديم الخدضة.

علوم الكمبيوتر.
داهم   10.000  : ابسمال الشركة 
ضقسمة إلى 100 حصة ضن فئة 100 

داهم للحصة الواحدة في ضلكية :
السيد ضتعمدد باهلل يوسف 50 

حصة.
بوغنبوا  االداي�سي  السيد سعيد 

50 حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي : تمااة لوت النصر 
املستقب2 شااع طااق بن ز1اد إم اقم 

ب.
السيد سعيد االداي�سي   : التسيير 
الحاض2  ضحددة  غير  ملدة  وغنبوا 
 AA14257 اقم  الوطنية  للبطاقة 
والساكن ج ا 85   ا 10 بو1يتات حي 

يعقوب املنصوا الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سجلت  الشركة  بتمااة  االبتدائية 
ضحكمة  لدى  التجااي  السج2  في 
اقم  تحت  تمااة  في  االبتدائية 

132505 يوم 26 ضااس 2021.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
تاا1خ  ضن  تبتدئ  األولى  عدا  ضا 

التسجي2.
570 P

PROMOTE & SELL
SARL AU

تأسيس رشكة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط،   2021 ضااس   22 بتاا1خ 
لشركة  األسا�سي  القانو   انجاز  تم 
وذات  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

الشر1كالوحيد ضميزاتها كالتالي :
PROMOTE & SELL : التسمية

.SARL AU
األهداف االجتماعية : 

التسو1ق والتواص2.
بعمال ضختلفة.

استيراد وتصدير.
شراء وبيع.

االشهاا وبعالضيات.
والتجااة  والتصدير  االستيراد 

الدولية.
ضنتج  بي  في  املتاجرة بشك2 عام 
بو سلعة بو توا1د بو ضادة بو خدضة بو 

سلعة.
تكنولوجيا  خدضات  تقديم 

املعلوضات.
التدا1ب والتواص2.

وبضن  املعلوضات  نظم  تدقيق 
تكنولوجيا املعلوضات.

العاضة  لألسواق  الخموع 
والخاصة.

إااد  التجااة  بنواع  جميع 
والتصدير.

داهم   50.000  : ابسمال الشركة 
ضقسمة إلى 500 حصة ضن فئة 100 
 : ضلكية  في  الواحدة  للحصة  داهم 

السيد سفيا  صابر 500 حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
نوبالي،  او     : االجتماعي  املقر 
حي   ،1 بلوك   17 قسم  قطعة   

الر1اض، الرباط.
التسيير : السيد سفيا  صابر ملدة 
غير ضحددة الحاض2 للبطاقة الوطنية 
ضيعة  والساكن   AD179597 اقم 
الصخيرات  املنزه،  اشراكة  صابر 

تمااة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سجلت  الشرطو  بالرباط،  التجاا1ة 

املحكمة  لدى  التجااي  السج2  في 
اقم  تحت  الرباط  في  التجاا1ة 

150763 يوم 2 ببر21 2021.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
تاا1خ  ضن  تبتدئ  األولى  عدا  ضا 

التسجي2.
571 P

 LES DOMAINES FRUITIERS
DU GHARB

شركة ضحدودة املسؤولية
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 00  شااع 
الحسن الثاني شقة اقم 5 الرباط

تأسيس الشركة
سج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط بتاا1خ 16 ضااس 2021، حرا 
ضحدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  
املسؤولية تحم2 املواصفات التالية :
 LES DOMAINES  : التسمية 

.FRUITIERS DU GHARB
التدبير   : هدف الشركة   : الهدف 

واالستغالل الفالحي.
شااع    00  : االجتماعي  املقر 

الحسن الثاني شقة اقم 5 املحيط.
املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  املال  ابس 
على  ضقسمة  داهم   100.000 ضبلغ 
داهم   100 بقيمة  حصة   1000
للحصة الواحدة ضخصصة للشركاء.
السيد الغر1ب نبي2 330 حصة.
السيد اوب2 احسن 330 حصة.

 340 هللا  عبد  ازوكاي  السيد 
حصة.

قب2  ضن  الشركة  تداا   : اإلدااة 
املسير السيد ازوكاي عبد هللا ضزداد 
حاض2  ضغربي،   1972 ضاي   19 في 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.G263570
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
إلنشاء   %5 تقتطع   : األاباح 
و1خصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراا الشركاء.
تم تسديد الحصص   : الحصص 
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داهم   100.000 قداه  بما  نقدا 

بودعت في صندوق الشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

ببر21   8 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021، وتم تسجي2 الشركة بالسج2 

التجااي تحت اقم 151099.

572 P

 AGRICONAL DU GHARB
شركة ضحدودة املسؤولية
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 15 شااع األبطال 
اقم  ، بكدال، الرباط

تأسيس الشركة
سج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 ضااس   16 بتاا1خ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانو   حرا 

ضحدودة املسؤولية تحم2 املواصفات 

التالية :

 AGRICONAL DU  : التسمية 

.GHARB

التدبير   : هدف الشركة   : الهدف 

واالستغالل الفالحي.

املقر االجتماعي : 15 شااع األبطال 
اقم  ، بكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.
في  حدد   : االجتماعي  املال  ابس 

على  ضقسمة  داهم   100.000 ضبلغ 

داهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة الواحدة ضخصصة للشركاء.

السيد الغر1ب نبي2 330 حصة.

السيد اوب2 احسن 340 حصة.

 330 هللا  عبد  ازوكاي  السيد 

حصة.

قب2  ضن  الشركة  تداا   : اإلدااة 

املسير السيد اوب2 لحسن ضزداد في 

8 يوليو 1977 ضغربي، حاض2 لبطاقة 

.G3317590 التعر1ف الوطنية اقم

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : األاباح 

و1خصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراا الشركاء.

تم تسديد الحصص   : الحصص 

داهم   100.000 قداه  بما  نقدا 

بودعت في صندوق الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجاا1ة بالرباط 

وتم تسجي2   ،2021 ببر21   8 بتاا1خ 

الشركة بالسج2 التجااي تحت اقم 

.151097

573 P

FRUCTUS CONCEPT
شركة ضحدودة املسؤولية ذات 

شر1ك وحيد
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 100 شااع ضوالي 

عبدالعز1ز ضكتب اقم 2 إقاضة ندى 

القنيطرة

تأسيس الشركة
سج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط بتاا1خ 11 ضااس 2021، حرا 

ضحدودة  لشركة  االسا�سي  القانو  

املسؤولية ذات شر1ك وحيد تحم2 

املواصفات التالية :

 FRUCTUS  : التسمية 

.CONCEPT

ضنعش  الشركة  هدف   : الهدف 

التسيير  في  املشواة  عقااي، 

واالستيراد.

املقر االجتماعي : 100 شااع ضوالي 

عبد العز1ز ضكتب اقم 2 إقاضة لدى، 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
: حدد ااس  ابس املال االجتماعي 

املال في ضبلغ 100.000 داهم ضقسمة 

داهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة الواحدة ضخصصة للشر1ك 

الوحيد.

 1000 السيد دادي ضحمد جمال 

حصة.

قب2  ضن  الشركة  تداا   : اإلدااة 

جمال،  ضحمد  دادي  السيد  املسير 

ضغربي،   1961 فبراير   25 في  ضزداد 

حاض2 لبطاقة التعر1ف الوطنية اقم 

.B207069

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : األاباح 
و1خصص  القانوني  االحتياطي  املال 
الفائض حسب قراا الشر1ك الوحيد.
الحصص  تمديد  تم   : الحصص 
داهم   100.000 قداه  بما  نقدا 

بودعت في صندوق الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بالقنيطرة بتاا1خ 8 ببر21 2021.
بالسج2  الشركة  تسجي2  وتم 

التجااي تحت اقم 60015.
574 P

NMTR DECO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد
ااسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 54، زنقة 
تانسيفت شقة اقم 1، بكدال 

الرباط
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 
تم تأسيس شركة   ،2021 ضااس   16
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :
.NMTR DECO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

ضواد   : االجتماعي  املوضوع 
والسباكة،  الكهربائية،  اإلضدادات 
وضعدات  الهواد  تكييف  وبجهزة 

التبريد.
والوقاية  النظافة  ضنتجات  بيع 

والصيانة والتنظيف.
والسباكة  والطالء  البناء  بعمال 

والكهرباء والديكوا والطباعة.
تركيب الشبكة وتكييف الهواء.

شركة ملختلف األعمال.
ضزود خدضات.

تجااة وصيانة املناطق الصناعية.
ضزود خدضات.

تجااة وصيانة املناطق الصناعية.
التعاقد ضن الباطن على األعمال 

والخدضات العاضة والخاصة.

املدة : 99 سنة.

زنقة   54  : االجتماعي  املقر 

تانسيفت شقة اقم 1، بكدال الرباط.

داهم   100.000  : الربسمال 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

فاطنة  السيدة   : الحصص 

النمي�سي 1000 حصة.

التسيير : اسند التسيير إلى السيدة 

لبطاقة  الحاضلة  النمي�سي  فاطنة 

 LC120000 اقم  الوطنية  التعر1ف 

ملدة غير ضحدودة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ7  بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة 

اقم   ، 100 تحت اقم   ،2021 ببر21 

السج2 التجااي 151005.

575 P

ATELIER PHARMA
شركة ضحدودة املسؤولية

ابسمالها : 500.000 داهم

ضقرها االجتماعي : اقم   شااع نيس 

بواكو  20250 الداا البيماء

السج2 التجااي : 479069

بحسب ضحمر الجمع العام الغير 

العادي بتاا1خ  2 ضااس 2021، تقرا 

ضا يلي :

تعدي2 الهدف االجتماعي للشركة 

لتشم2  األسا�سي  النظام  وتعدي2 

الوجه،  التجمي2  صالو   نشاط 

باألظافر،  العناية  اليد،  القدم، 

غير  التدليك  التدا1ب،  االسترخاء، 

العناية باستخدام التقنيات  الطبي، 

ضنتجات  جميع  وبيع  الحديثة 

التجمي2 واالكسسوااات.

إلتمام  الصالحيات  تفو1ض 

اإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 ،2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ  البيماء 

تحت اقم 772801.

576 P
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LA BOUTIQUE MOTO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها : 10.000 داهم

املقر االجتماعي : 265 شااع 

الزاقطوني، الطابق التاسع، اقم 

92، الداا البيماء

ضسج2 في سج2 تجااي تحت اقم 

449541

العام  الجمع  ضحمر  على  بناءا 

 26 بتاا1خ  العادي  والغير  العادي 

 LA شركة  قرا شركاء   ،2021 فبراير 

شركة  وهي   BOUTIQUE MOTO

ذات ضسؤولية ضحدودة، ضا يلي :

بناء على الجمع العام العادي :

عن  اإلدااة  تقر1ر  على  املوافقة 

نشاط الشركة.

السنة  حسابات  على  املوافقة 

املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020.

املالية  للسنة  الدخ2  تخصيص 

املنتهية في 31 ديسمبر 2020.

عن  اإلدااة  تقر1ر  على  املوافقة 

في  عليها  املنصوص  االتفاقيات 

املعدل   96-5 ضن القانو    64 املادة 

بالقانو   10-2.

إبراء ذضة املسير.

الغير  العام  الجمع  على  بناء 

العادي.

اإلعتراف باستقالة السيدة زكية 

الناصري ضن ضهاضها كمسيرة للشركة.

بنعموا  الطيب  السيد  تعيي  

غير  ملدة  للشركة  جديدا  ضسيرا 

ضحدودة.

صياغة  وإعادة  املقاب2  التعدي2 

النظام األسا�سي.

اإلجراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

البيماء بتاا1خ 2 ببر21 2021، تحت 

اقم 773069.

577 P

شركة صوفينوا - للمحاسبة واإلعالضيات

ش ذ م م

املقر االجتماعي : زاو1ة شااع ضوالي عبد العز1ز 

وزنقة واد املخاز  اقم 5 و8 القنيطرة

الهاتف : 0537377871

النقال : 0620595965

الفاكس : 0537362538

SAND TECH شركة
ش ذ م م

تأسيس
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 ضااس   12 بتاا1خ  بالقنيطرة 

SAND TECH ش  تم تاسيس شركة 

ذ م م.

املقر االجتماعي : 59 إقاضة ضوالي 

عبد العز1ز شااع ضوالي عبد العز1ز 

اقم   القنيطرة

بجهزة  تاجر   : االجتماعي  الهدف 

االستيراد  التجااة،  كمبيوتر، 

والتصدير.

العمليات  ك2  عاضة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقاا1ة  التجاا1ة 

ضن  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

ضن  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التأسيس النهائي.

التسيير : بسند إلى السيد كبدااي 

خالد.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

 100.000 في  حدد  املال  ااس 

داهم ضقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

اكتتابها  سدد  للواحدة،  داهم   100

وتوزيعها كالتالي :

السيد كيدااي خالد 500 حصة.

السيدة بن عبد سالم هاجر 500 

حصة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  كتابة 

التجااي  بالسج2  وقيد  بالقنيطرة 

بتاا1خ   59713 اق  تحت  بالقنيطرة 

22 ضااس 2021.

578 P

شركة صوفينوا - للمحاسبة واإلعالضيات

ش ذ م م

املقر االجتماعي : زاو1ة شااع ضوالي عبد العز1ز 

وزنقة واد املخاز  اقم 5 و8 القنيطرة

الهاتف : 0537377871

النقال : 0620595965

الفاكس : 0537362538

A BEDDA TOURS شركة

ش ذ م م ذات شر1ك وحيد

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021، تم  بالقنيطرة بتاا1خ 6 ضااس 

 A BEDDA TOURS تاسيس شركة 

ش ذ م م. ذات شر1ك وحيد.

املقر االجتماعي : 59 إقاضة ضوالي 

عبد العز1ز شااع ضوالي عبد العز1ز 

اقم   القنيطرة.

نق2   : االجتماعي  الهدف 

املستخدضي .

العمليات  ك2  عاضة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقاا1ة  التجاا1ة 

ضن  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

التسيير : بسند إلى السيد بدة عبد 

الرزاق.

فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

ابس املال حدد في ضبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  ضقسمة  داهم، 

سدد  للواحدة،  داهم   100 بقيمة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :

 1000 الرزاق  عبد  بدة  السيد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الجهوي  املركز  لدى  القانوني 

لالستثماا والية الرباط سال القنيطرة 

بالقنيطرة  التجااي  بالسج2  وقيد 

ضااس   22 بتاا1خ   59715 تحت اقم 

.2021

579 P

RHOMO TRANS
SARL AU

اقم 22 إقاضة 64 عرصة الز1تو  

ضجمع المحى عي  الشقف فاس

االستثنائي  العام  الجمع  ضحمر 

افرزت   ،2021 فبراير  بتاا1خ22 

القرااات التالية :

بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

 10.000 داهم ليرتفع ضن   540.000

وذلك  داهم   550.000 إلى  داهم 

بإدضاج الحساب الجااي للشركاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

ببر21   6 بتاا1خ   1662 اقم  تحت 

2021، السج2 التجااي اقم 42825.

580 P

STE SOVOK
SARL AU

تكو1ن شركة ضحدودة املسؤولية 
ذات الشر1ك الوحيد

بالرباط  ضؤاخ  ضحمر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2021 ضااس   19 بتاا1خ 

القواني  االساسية لشركة ضحدودة 

املسؤولية ذات الشر1ك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

بو  املتعددة  األشغال   : الهدف 

بشغال البناء.

األشغال العموضية.

املقر : عمااة اقم 30 شقة اقم 8 

حسا   شااع ضوالي احمد الوكيلي، 

الرباط.

قداه  بما  حدد   : املال  ابس 

1.000.000 داهم.

غير  ملدة  الشركة  تداا   : التسيير 

قرباني  السيدة  طرف  ضن  ضحدودة 

ابتسام.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ  2 ضااس 2021.

اقم السج2 التجااي 150663.

581 P
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STE YAET INGENIERIE
SARL

تكو1ن شركة ضحدودة املسؤولية
بالرباط  ضؤاخ  ضحمر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2021 فبراير  بتاا1خ  2 
القواني  األساسية لشركة ضحدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
الدااسات  ضكتب   : الهدف 

والهندسة املدنية.
األشغال املتعددة بو بشغال البناء.
املقر : سانية بوز1د شااع الجوالت 

زنقة 9 اقم 17 سيدي ضو�سى سال.
بما  املال  ابس  حدد   : املال  ابس 

قداه 10.000 داهم.
غير  ملدة  الشركة  تداا   : التسيير 
ضحدودة ضن طرف السيد التوفيقي 

يونس.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 5 ببر21 2021.
اقم السج2 التجااي 33305.

582 P

STE SENERGYTEK 
SARL

تكو1ن شركة ضحدودة املسؤولية
بتمااة  ضؤاخ  ضحمر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2021 ضااس   11 بتاا1خ 
القواني  األساسية لشركة ضحدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
ضجال  في  التسيير   : الهدف 

الصناعة.
ضحطات  لوازم  وإنتاج  بيع 

السيااات.
التكو1ن في ضجال التركيبات.

 3412 تجزئة الوفاق اقم   : املقر 
ايراك ضكرا تمااة.

بما  املال  ابس  حدد   : املال  ابس 
قداه 100.000 داهم.

غير  ملدة  الشركة  تداا   : التسيير 
ضحدودة ضن طرف :

السيد حمزة خالدي.
السيد بواالخباا ضعاذ.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمااة  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 30 ضااس 2021.
اقم السج2 التجااي : 132539.

583 P

 AZZA BOULANGERIE 
ET PATISSERIE

شركة ضحدودة املسؤولية
206 حي النهمة 1 إضافي الرباط

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 
العادي املنعقد يوم   سبتمبر 2019 
 AZZA BOULNAGERIE ET لشركة 
PATISSERIE تم االتفاق على ضا يلي :

وتعيي   للشركة  املسبق  الح2 
 206 برقم  ضقيم  اعزة  علي  السيد 
إضافي الرباط ضصفيا   1 حي النهمة 

للشركة.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالرباط  التجاية  املحكمة  لدى 
اقم  تحت   ،2020 13 فبراير  يوم 

.104413
584 P

 AU P’TIT DEJ DL SAAD
شركة ضحدودة املسؤولية

ضجموعة النجاح  0 ج، 18 تمسنا
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 
ديسمبر   19 يوم  املنعقد  العادي 
 AU P’TIT DEJ DL لشركة   2019

SAAD  تم االتفاق على ضا يلي :
وتعيي   للشركة  املسبق  الح2 
املهدي زايير ضقيم بقطاع 17 بلوك س 
اقم  1 حي الر1اض، الرباط، ضصفيا 

للشركة.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
يوم  بالرباط  التجاية  املحكمة  لدى 
8 ببر21 2021، تحت اقم 112615.

585 P

RZ FOOD
SARL

ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط   2021 ضااس  بتاا1خ   
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة.
.RZ FOOD SARL : التسمية

والوجبات  ضطعم   : الهدف 
الخفيفة.

تجزئة   10  : التجااي  العنوا  
السعادة عي  عتيق تمااة.

الربسمال : حدد ابسمال الشركة 
 200 إلى  ضقسمة  داهم   20.000 في 
للحصة  داهم   100 بقيمة  حصة 

ضقسمة كالتالي :
احمة  للسيدة  حصة   100
القدواي، و100 حصة للسيدة زهوا 

كراب.
تم تعيي  السيدة زهوا   : التسيير 
القدواي  احمة  والسيدة  كراب 
كمسيرتي  للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
التجااي  السج2  في  التقييد  تم 
بتاا1خ   132581 اقم  تحت  بتمااة 

5 ببر21 2021.
586 P

STE ZEHOR-CAR
SARL AU

CAPITAL DE 1.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 88 AVENUE

 FAL OULD OUMEIR APPT 17
AGDAL RABAT

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاا1خ 20 ضااس 2021 تم 

االتفاق على ضا يلي :
السيد  طلب  على  املوافقة  تمت 
حصة   10.000 ببيع  سميرحجر 
لفائدة السيد عبد الغني حجر، بثمن 

100 داهم للسهم الواحد.
بعد املناقشة وافق الجمع العام 

على بيع األسهم.
للحصص  الجديد  التقسيم 

يصبح على الشك2 التالي :
 10.000 السيد عبد الغني حجر 

حصة ضن فئة 100 داهم.
10.000 حصة ضن فئة  املجموع: 

100 داهم.
تعدي2 الفص2 6 و7 ضن القانو  

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   7 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 4068.
اقم السج2 التجااي 53211.

587 P

STE BALI NEGOCE
SARL AU

AU CAPITAL DE 90.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : MAGASIN N°1

 SIS AU REZ DE CHAUSSEE
 IMM AMINE 1 EL ALIA DERB
LAAYOUNE MOHAMMEDIA

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
2021 تم  االستثنائي بتاا1خ 13 يناير 
للشركة  املسبق  الح2  على  االتفاق 

وتصفيتها.
العلوي  املهدي  السيد  تعيي   تم 
االسماعيلي الحاض2 للبطاقة الوطنية 
ضغربية  جنسية   ،AA10762 اقم 
املزدادة سنة 20 يونيو 1987 ضصفى 

للشركة.
 1 ضقر التصفية حدد بمح2 اقم 
العيو   داب  العاليا   1 بضي   عمااة 

املحمدية.
تم وضع املحمر بالسج2 التجااي 
باملحمدية  االبتدائية  املحكمة  لدى 
اقم  تحت   ،2021 ضااس   18 بتاا1خ 

.806
السج2 التجااي اقم 22135.

588 P

AFRIBATIM MAROC
 BLOC F1 MAGHREB ARABI 195

KENITRA
بتاا1خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2018 بكتوبر   12
بفروباتيم املغرب، شركة ذات شر1ك 
وحيد والتي تحم2 الخصائص التالية 

:
 AFRIBATIM  : الشركة  اسم 

.MAROC
الصفة : SARL شركة بشر1كي .

 F1 بلوك   195  : االجتماعي  املقر 
املغرب العربي القنيطرة.

الهدف االجتماعي :
بشغال عموضية.

بناء.
بيع سلع.

استيراد وتصدير.
ترصيص.
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ااسمال الشركة : 100.000 داهم 
ضقسمة بالتساوي بي  الطرفي .

السيد ض�سى انواا %50.
السيد ضجاهد ضحمد %50.

: تسير الشركة ضن طرف  التسيير 
.G412698 بنواا ضر�سي

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
السج2  وضع  تاا1خ  بي  التأسيس 

التجااي.
ضن فاتح سبتمبر   : السنة املالية 
إلى 31 بغسطس ضن ك2 سنة ضا عدا 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجااي 50617 باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة.
589 P

 STE PROVENCE
BUREAUTIQUE

تأسيس
1 -  بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 
الداا البيماء بتاا1خ  2 ضااس 2021 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :
 STE PROVENCE  : التسمية 

.BUREAUTIQUE
 IMPORT  : االجتماعي  الهدف 

.EXPORT
املقر االجتماعي : 5 شااع عبد هللا 
بن ياسي  عمااة بليدو  طابق 5 اقم 

5 الداا البيماء.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  ضحدد  الربسمال   : الربسمال 
 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000
للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 
الواحدة جميعها ضحراة وضسندة إلى 

الشر1ك :
السيد الطيب بولياس.

القانوني  لالحتياط   %5  : األاباح 
سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع بو ينق2.
التسيير : تم تعيي  السيد الطيب 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  بولياس 

ضحدودة.

تم تسجي2 الشركة بالسج2   -  2

اقم  تحت  البيماء  بالداا  التجااي 

498389 بتاا1خ 8 ببر21 2021.
بيا  ضختصر

590 P

STE ARTIBAM

SARL AU

تأسيس
1 -  بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 

الداا البيماء بتاا1خ 25 ضااس 2021 

لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :

 STE ARTIBAM SARL : التسمية

.AU

 : االجتماعي  الهدف 

 IMPORTATION  ET

.EXPORTATION

املقر االجتماعي : 5 شااع عبد هللا 

بن ياسي  عمااة بليدو  طابق 5 اقم 

5 الداا البيماء.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  ضحدد  الربسمال   : الربسمال 

 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000

للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

الواحدة جميعها ضحراة وضسندة إلى 

الشر1ك :

السيد عاضر بنوا.

القانوني  لالحتياط   %5  : األاباح 

سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع بو ينق2.

السيد  تعيي   تم   : التسيير 

للشركة ملدة غير  بنوا كمسير  عاضر 

ضحدودة.

تم تسجي2 الشركة بالسج2   -  2

اقم  تحت  البيماء  بالداا  التجااي 

498175 بتاا1خ 7 ببر21 2021.
بيا  ضختصر

591 P

STE PARMETAL
SARL AU

تأسيس
1 -  بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 

الداا البيماء بتاا1خ 23 ضااس 2021 

لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :

 STE PARMETAL  : التسمية 

.SARL AU

 : االجتماعي  الهدف 

 IMPORTATION  ET

.EXPORTATION

لال  شااع   61  : االجتماعي  املقر 

الطابق  املعاني  وضصطفى  ياقوت 

الثاني اقم 69 الداا البيماء.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  ضحدد  الربسمال   : الربسمال 

 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000

للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 

الواحدة جميعها ضحراة وضسندة إلى 

الشر1ك :

السيد بوبكر املعروفي.

القانوني  لالحتياط   %5  : األاباح 

سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع بو ينق2.

تم تعيي  السيد بوبكر   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  املعروفي 

ضحدودة.

تم تسجي2 الشركة بالسج2   -  2

اقم  تحت  البيماء  بالداا  التجااي 

98177  بتاا1خ 7 ببر21 2021.
بيا  ضختصر

592 P

STE EG PARTS
تأسيس

1 -  بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 

الداا البيماء بتاا1خ 17 ضااس 2021 

لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :

.STE EG PARTS : التسمية

 :  : االجتماعي   الهدف 
 IMPORATATEUR MARCHANT

.VENDANT ET DEMI - GROS
لال  شااع   61  : االجتماعي  املقر 
الطابق  املعاني  وضصطفى  ياقوت 

الثاني اقم 69 الداا البيماء.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  ضحدد  الربسمال   : الربسمال 
 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000
للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 
الواحدة جميعها ضحراة وضسندة إلى 

الشركاء :
 340  : فتيحلي  كر1مة  السيدة 

حصة.
 330  : زهير  املجيد  عبد  السيد 

حصة.
السيد ضحمد زاوال : 330 حصة.
القانوني  لالحتياط   %5  : األاباح 
سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع بو ينق2.
التسيير : تم تعيي  السيدة كر1مة 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  فتيحلي 

ضحدودة.
تم تسجي2 الشركة بالسج2   -  2
اقم  تحت  البيماء  بالداا  التجااي 

98181  بتاا1خ 7 ببر21 2021.
بيا  ضختصر

593 P

STE N-OPTIC
SARL
تأسيس

1 -  بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 
الداا البيماء بتاا1خ  2 ضااس 2021 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :
.STE N-OPTIC SARL : التسمية
 LUNETIER  : االجتماعي  الهدف 
 OPTICIEN MARCHAND

.VENDANT EN DETAIL
 AVENUE  : االجتماعي  املقر 
 NICE BOURGOGNE BP 20150

.CASABLANCA
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ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

في  ضحدد  الربسمال   : الربسمال 
 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000
للحصة  داهم   100 فئة  ضن  حصة 
الواحدة جميعها ضحراة وضسندة إلى 

الشر1ك :
السيد نوة عثما 

القانوني  لالحتياط   %5  : األاباح 
سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع بو ينق2.
تم تعيي  السيدة نهيلة   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  الصافي 

ضحدودة.
تم تسجي2 الشركة بالسج2   -  2
اقم  تحت  البيماء  بالداا  التجااي 

98179  بتاا1خ 7 ببر21 2021.
بيا  ضختصر

594 P

FIDUCIAIRE  CABETRAC

 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM

 N°1 AV. Med V2ème ETAGE APPT N°3

TEMARA

TEL : 05.37.64.06.62

GSM : 06.67.84.92.47

GSM : 06.99.07.81.51

STE CAFE MARINADOR
SARL

ح2 الشركة
العام  الجمع  ضحمر  على  بناء 
ضااس   29 بتاا1خ  االستثنائي 
 CAFE شركة  شركاء  قرا   2021
ابسمالها   MARINADOR SARL
االجتماعي  ضقرها  داهم   100.000
ل تاضسنا   -  3 عمااة   2 النخي2   34  :

تمااة ضا يلي :
الح2 املسبق للشركة.

تعيي  السيد عز1ز بنبو1ة.
يقع  الطي  التصفية  ضقر  تحديد 
ب 34 النخي2 2 عمااة 3. - ل تاضسنا 

تمااة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بتمااة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتمااة  االبتدائية  باملجكمة  المبط 
اإليداع  اقم   2021 ببر21   6 بتاا1خ 

.5357
595 P

FIDUCIAIRE  CABETRAC
 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM
 N°1 AV. Med V2ème ETAGE APPT N°3

TEMARA
TEL : 05.37.64.06.62
GSM : 06.67.84.92.47
GSM : 06.99.07.81.51

STE BIOMOUANISS
SARL

تأسيس شركة
ضؤاخ  العرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2021 ضااس   9 بتاا1خ  تمااة  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
  : االجتماعي  الهدف 
 EXPLOITANT AGRICOLE &

.IMPORT EXPORT
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
السيد حسن اعر1ر : 900 حصة.
السيد عدنا  اعر1ر : 100 حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.
املقر : 12 ضكرا زنقة لبنا  اقم 3  

املحيط الرباط.
املسير : عدنا  اعر1ر.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 
.151053

596 P

FIDUCIAIRE  CABETRAC
 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM
 N°1 AV. Med V2ème ETAGE APPT N°3

TEMARA
TEL : 05.37.64.06.62
GSM : 06.67.84.92.47
GSM : 06.99.07.81.51

 STE CAPITAL NATURAL
FRUTA
SARL AU

تأسيس شركة
في  ضؤاخ  العرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2021 ضااس   11 تاا1خ  في  تمااة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 STE CAPITAL  : الهدف االجتماعي

.NATURAL FRUTA

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 
السيد  الواحدة  داهم للحصة   100

بحمد بلكاسم 1000 حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.
املقر : 12 ضكرا زنقة لبنا  اقم 3  

املحيط الرباط.
املسير : السيد بحمد بلكاسم.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 
.150815

597 P

FIDUCIAIRE  CABETRAC
 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM
 N°1 AV. Med V2ème ETAGE APPT N°3

TEMARA
TEL : 05.37.64.06.62
GSM : 06.67.84.92.47
GSM : 06.99.07.81.51

STE FRITRAVSUD
SARL AU

ابس ضالها : 500.000 داهم
املقر االجتماعي : تجزئة الرزوقي 

عمااة 11 شقة 2 تمااة
افع ابس املال الشركة

ب  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضسج2 بالرباط   2020 ديسمبر   22
ابس  افع  تم   2021 يناير   7 بتاا1خ 
ضال الشركة ضن 500.000 داهم إلى 
بسهم  وبصبحت  داهم   1.000.000

الشركة كالتالي : 
 : فر1ندي  الدين  نوا  السيد 

10000 حصة.
بكتابة  القانو1ن  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  المبط 
اقم   2021 ببر21   8 بتاا1خ  بتمااة 

اإليداع 5384.
598 P

STE MANDA -COM
إعال 

على إثر الجمع العام الغير العادي 
ضن   2021 يناير   28 واملنعقد بتاا1خ 
تقرا فقد  الشركة  ضسيري   طرف 

ضا يلي :

تغيير االسم االجتماعي ضن ضاااسا 

تراف2 توا إلى ضانداتكوم.

السيد  ضن  حصة   990 تفو1ت 

السيدة  لفائدة  الزهواني  طااق 

الشك2  تغيير  ضع  ابيكش  سكينة 

املسؤولية  ذات  القانوني ضن شركة 

إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذو شر1ك وحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بالرباط يوم   ضااس 2021 

تحت اقم 2258.

599 P

 STE PRESTIGE TRAVAUX DE

BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر1ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم

تأسيس
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 فبراير   12 في  البيماء  بالداا 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد  شر1ك  ذات  املحدودة 

الخصائص اآلتية :

 STE PRESTIGE  : التسمية 

.TRAVAUX DE BATIMENT

الهدف : بعمال البناء.

التركيبات والتجهيزات والتجااة.

 RUE SABRI 12 : املقر االجتماعي

 BOUJEMAA 1er ETAGE APT N°6

.CASABLANCA

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تأسيس 

الشركة.

داهم   100.000  : الربسمال 

ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 100 

داهم.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

 MOUNIR السيد  تعيي   تم 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   SADIR

ضحدودة.
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والتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 
بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 
 2021 ضااس   22 يوم  بالداا البيماء 

تحت اقم 770607 و9 8 9 .
بيا  ضختصر

600 P

STE AZ FINITIONS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ابسمالها : 10.000 داهم

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيماء 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

اآلتية :
 STE AZ FINITIONS  : التسمية 

.SARL
الهدف : بعمال بو تشييد ضتنوعة.
 7 : الداا البيماء  املقر االجتماعي 
اقم 1 شااع عبد املوضن الطابق 293.
املدة : 99 سنة ابتداء ضن تأسيس 

الشركة.
10.000 داهم ضقسم   : الربسمال 

إلى 100 حصة ضن فئة 100 داهم.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
 ADNANE SBAI تم تعيي  السيد

50 : حصة.
 50   :  ZAKARIA SBAI السيد 

حصة.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
والتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 
بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 
 2020 يوليو  يوم  1  بالداا البيماء 

تحت اقم 739534 و465673.
بيا  ضختصر

601 P

STE MON DEMENAGEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيماء 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

اآلتية :
 STE MON  : التسمية 

.DEMENAGEUR

الهدف : النق2 والتحو21.
شااع    10 ب   : االجتماعي  املقر 
ضحمد زاقطوني إقاضة حماد شقة 1 

الداا البيماء.
املدة : 99 سنة ابتداء ضن تأسيس 

الشركة.
داهم   100.000  : الربسمال 
ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 100 

داهم.
 GHLI KADIRI HASSANI السيد

:
333 حصة.

 MOHAMED IHAB السيد 
: BENCHEKROUN

334 حصة.
 FLORENT RMAIN السيد 

: GHRISTIAN CHARLOIS
333 حصة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
 GHALI KADIRI تم تعيي  السيد
كمسير للشركة ملدة غير   HASSANI

ضحدودة.
والتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 
بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 
 2021 ضااس   22 يوم  بالداا البيماء 

تحت اقم 771136 و495583.
بيا  ضختصر

602 P

STE OPULENCE CAR
SARL

شركة ضحدودة املسؤولية
ابسمالها : 500.000 داهم

ضقرها االجتماعي : ا1اض األندلس 
هاء 1 - هاء 2 املر1ا 1 عمااة 68 باب 

13 حي الر1اض الرباط
1 -  بمقت�سى ضحمر الجمع العام 
ديسمبر   7 بتاا1خ  املؤاخ  االستثنائي 

2020 قرا ضا يلي :
وذلك  للشركة  األوا   قب2  ح2 

ابتداء ضن 7 ديسمبر 2020.
تعيي  السيد عبد الرحما  بوزاد 

كمصفي للشركة. 
األندلس  ا1اض   : التصفية  ضقر 
1 عمااة 68 باب  2 املر1ا  1 - هاء  هاء 

13 حي الر1اض الرباط.

القانوني بكتابة  تم اإليداع   -  2  
التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 
تحت   2021 ببر21   7 بالرباط بتاا1خ 

اقم 112552.
603 P

SELKANA
SARL

شركة ضحدودة املسؤولية
ابسمالها : 10.000 داهم

ضقرها االجتماعي : ضركز التجااي 
الزهوة ضح2 اقم 5 الرباط

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
 2019 االستثنائي بتاا1خ 26 ديسمبر 
لشركة SELKANA SARL قرا ضا يلي :
االستثنائي  العام  الجمع  قرا 
القمية  هذه  الشركة،  تصفية 
تاا1خ ضن  ابتداء  ضفعولها   بخذت 

26 ديسمبر 2019.
بصفته  السالضي  عادل  السيد 
ضصفي للشركة بعلن بالقف2 النهائي 

للشركة.
وبموافقة الجمع العام االستثنائي 
ذضة بصفته ضصفي  إبراء  له  بعطي 
الشركة  إغالق  ضحمر  قدم  بعدضا 

بصفة نهائية.
اإلدااي  الحي  الحوا  زنقة   33

الرباط ضقر التصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 
بالرباط بتاا1خ 25 ضااس 2021 تحت 

اقم 112101.
605 P

HAI
SARL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها : 5.624.000 داهم

املقر االجتماعي : عمااة تفراوتي
كم 7,5 طر1ق الرباط )عي  السبع(

السج2 التجااي : 209167
الز1ادة في الربسمال االجتماعي

ضوافقة النظام األسا�سي ضع القانو  
اقم 21-19

االستثنائية  العاضة  الجمعية 
للشركة   ،2020 ديسمبر   31 بتاا1خ 
قرات  ش.م.م،   HAI SARL املسماة 

ضا يلي :

االجتماعي  الربسمال  في  الز1ادة 
داهم   3.046.800 قداه  بمبلغ 
إلى  داهم   2.577.200 ضن  لرفعه 
5.624.000 داهم، عن طر1ق إنشاء 
 100 30468 حصة جديدة ضن فئة 

داهم للواحدة.
الربسمال  في  الز1ادة  إقراا 
والذي حدد في 5.624.000  املذكوا، 
حصة   56.240 إلى  ضقسمة  داهم 
داهم   100 فئة  ضن  اجتماعية 
ضقسمة  بالكاض2.  ضحراة  للواحدة 
اجتماعية  حصة   32.733 كاآلتي 
GROUPE AKSAL SA  لشركة 
لشركة  اجتماعية  حصة  و23507 

.OURTAN INVEST SARL D’AU
األسا�سي  النظام  وتغيير  تعدي2 
الجديد  التشريع  حسب  للشركة 
ضتمم   21.19 اقم  القانو   بتطبيق 
املتعلق   5.96 اقم  للقانو   وضعدل 
بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
 ،2021 فبراير   22 بتاا1خ  البيماء 

تحت اقم 766681.
ضن بج2 اإليجاز والبيا 

606 P

TAFGEST
SARL D’AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ذات الشر1ك الوحيد

ابسمالها : 3.100.000 داهم
املقر االجتماعي : عمااة تفراوتي

كم 7,5 طر1ق الرباط )عي  السبع(
السج2 التجااي : 179133

تغيير اإلدااة
تحيي  النظام األسا�سي

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
لشركة   2021 يناير   29 بتاا1خ 
ضسؤولية  ذات  شركة   TAFGEST
تم  الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

ضا يلي :
هللا  عبد  السيد  استقالة  قبول 

حمزة ضن ضهاضه كمسير للشركة.
الهرو�سي  بحمد  السيد  تعيي  

كمسير للشركة ملدة غير ضحدودة.
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في  بنزين  املهدي  السيد  تأكيد 

ضهاضه كمسير للشركة.

األسا�سي  النظام  وضالئمة  تحيي  

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

ضتمم   21.19 اقم  القانو   بتطبيق 

املتعلق   5.96 اقم  للقانو   وضعدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 ،2021 ضااس   11 بتاا1خ  البيماء 

تحت اقم 769550.
ضن بج2 اإليجاز والبيا 

607 P

AKSAL LUXURY
SARL D’AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ذات الشر1ك الوحيد

ابسمالها : 35.080.400 داهم

املقر االجتماعي : عمااة تفراوتي

كم 7,5 طر1ق الرباط )عي  السبع(

السج2 التجااي : 911 20

الز1ادة في الربسمال االجتماعي
ضوافقة النظام األسا�سي ضع القانو  

اقم 21-19
االستثنائية  العاضة  الجمعية 

للشركة   ،2020 ديسمبر   31 بتاا1خ 

 AKSAL LUXURY SARL املسماة 

ش.م.م، قرات ضا يلي :

االجتماعي  الربسمال  في  الز1ادة 

داهم   13.670.000 قداه  بمبلغ 

إلى  داهم   21. 10. 00 ضن  لرفعه 

35.080.400 داهم، عن طر1ق إنشاء 

136700 حصة جديدة ضن فئة 100 

داهم للواحدة.

إقراا الز1ادة في الربسمال املذكوا، 

 35.080.400 في  حدد  والذي 

حصة   350.804 إلى  ضقسمة  داهم 

داهم   100 فئة  ضن  اجتماعية 

ضخصصة  للواحدة ضحراة بالكاض2. 

 GROUPE شركة  الوحيد  للشر1ك 

.AKSAL SA

األسا�سي  النظام  وتغيير  تعدي2 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

ضتمم   21.19 اقم  القانو   بتطبيق 

املتعلق   5.96 اقم  للقانو   وضعدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 ،2021 فبراير   22 بتاا1خ  البيماء 

تحت اقم 766682.
ضن بج2 اإليجاز والبيا 

608 P

شركة اينزاروما
INZAROMA

اقم 5 زنقة بوالد ضيمو  حي الكفاح

بحصي  - سال

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بسال 
في 8 فبراير 2021، تم تحديد القانو  

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية :

شركة   : االجتماعية  التسمية 

INZAROMA اينزااوضا

التصدير   : الشركة  غرض 
العطوا  وإنشاء  خلق   - واالستيراد 

والنكهات العطر1ة، وبصفة شمولية، 

الصناعية،  التجاا1ة،  العمليات  ك2 

التي  العقاا1ة  وغير  العقاا1ة  املالية، 

يكو  لها ااتباط ضباشر بو غير ضباشر 

بالهدف األسا�سي املشاا إليه بعاله، 

ضن  التي  الثانو1ة  األهداف  وبك2 

شأنها ب  تساعد على تنمية بنشطة 

الشركة.
املقر االجتماعي : اقم 5 زنقة بوالد 

ضيمو ، حي الكفاح، بحصي ، سال.

ضن  سنة   99  : االجتماعي  املدة 

تاا1خ تأسيسها النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

50.000 داهم ضقسم إلى 500 حصة 

اجتماعي ضن فئة 100 داهم ضقسمة 

كما يلي :

 475 يونس  بوصابو   السيد 

حصة.

السيدة بوصابو  ضر1م 25 حصة.
السيد  تعيي    : التسيير 
ملدة  للشركة  يونس ضسير  بوصابو  
لفائدتها  والتوقيع  ضحدودة،  غير 
والوثائق  البنكية  العمليات  لجميع 

واملستندات.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  المبط  بكتابة  القانوني 
بتاا1خ  بسال،  االبتدائية  املحكمة 
2021 تحت اقم 36198،  18 ضااس 
وتم تقييد الشركة بالسج2 التجااي 

بسال تحت اقم 33181.
609 P

BOUGAR FRERES
SARL AU

شركة ضحدودة املسؤولية
السج2 التجااي اقم : 26029

بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
15 ضااس 2021 قراوا شركاء الشركة 

ضا يلي :
تعدي2 الغرض االجتماعي للشركة 
)التصدير  األول  النشاط  بتغيير 
بالنشاط  بالجملة(  تاجر  واالستيراد 

التالي استغالل ضحلبة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بمدينة 
 2021 ضااس   30 بتاا1خ  الخميسات 

تحت اقم 116.
610 P

 ASSISTANCE FISCALE,
 JURIDIQUE ET
FORMATION
CAFJF SARL

عند بنك ستادي بيزنس سانطر 37
شااع ابن سينا، الطابق الرابع

بكدال، الرباط
تفو1ت حصص اجتماعية
تحديث القانو  األسا�سي

العام  الجمع  ملحمر  تبعا 
يوم  بالرباط  املؤاخ  العادي  غير 
شركاء  قرا   ،2020 سبتمبر   2 
 ASSISTANCE FISCALE, شركة 
 JURIDIQUE ET FORMATION -

CAFJF - SARL ش.م.م، ضا يلي :
األخذ بعلم وفاة السيد االخمر 
يناير  يوم  1  بالرباط  ضصطفى 

.2020
توزيع 225 حصة اجتماعية التي 
ضصطفى  االخمر  السيد  يمتلكها 
ش.م.م على وااثيه   CAFJF في شركة 
 22 نسبة إلى عقد اإلااثة العدلي في 

يناير 2020 كالتالي :
السيدة اشيدة زالك : 128 حصة 

اجتماعية.
7  حصة   : السيد االخمر احمد 

اجتماعية.
: 50 حصة  اآلنسة االخمر سااة 

اجتماعية.
التعديالت املترتبة للمادتي  6 و7 

ضن القانو  األسا�سي.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
التجاا1ة بالرباط يوم 18 يناير 2021 

تحت اقم 110381.
611 P

إئتمانية ببعقي2
زنقة جب2 تازكة، عمااة 10، ضكتب 1، بكدال

الرباط
037.77.98.93

AGILE CONTRACTORS
SARLAU

تأسيس شركة
بتاا1خ عرفي  عقد   بمقت�سى 
26 ضااس 2021 تقرا إحداث شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة وذات شر1ك 

وحيد خصائصها كالتالي :
 AGILE  : الشركة  تسمية 

.CONTRACTORS
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
شر1ك  وذات  ضحدودة  ضسؤولية 

وحيد.
ضقاولة  بشغال   : الشركة  نشاط 
ضقاولة  العاضة،  واألشغال  البناء 
التكييف  األملنيوم،  النجااة،  البناء، 

الترصيص، الكهرباء.
شقة     ،136  : االجتماعي  املقر 

زنقة القاهرة كمطراف 1 تمااة.
املدة : 99 سنة.

داهم   100.000  : الربسمال 
ضحراة بالكاض2.
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ابسمال  وزع   : الربسمال  توزيع 
 100 1000 حصة، قيمة ك2 ضنها  إلى 

داهم في ضلكية السيد بوبكر ضلي .
التسيير : السيد بوبكر ضلي .

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجااي للمحكمة االبتدائية بتمااة، 
سج2 تجااي   .2021 ببر21   8 بتاا1خ 

اقم 132633.
للخالصة والنشر

612 P

شركة أمزوار للتوزيع والنقل
شركة ضحدودة املسؤولية

الربسمال االجتماعي : 000.000. 2 
داهم

املقر االجتماعي : اقم 54.54 ضكرا
وتجزئة 281 الحي الصناعي النماء

بنسودة فاس
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2020 ديسمبر   17 بتاا1خ  املنعقد 
باملقر االجتماعي للشركة تقرا ضا يلي :
 43 ب  الكائن  املستودع  إغالق 

الحي الصناعي النماء بنسودة فاس.
الحي   133 العنوا   تمديد 
فاس  بنسودة  النماء  الصناعي 

ضستودع البمائع.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   2021 ضااس   5 بتاا1خ 
0 10 السج2 التجااي اقم 57809.
613 P

شركة مامون للحبوب
شركة ضحدودة املسؤولية

الربسمال االجتماعي : 100.000 
داهم

LOT E2A19 : املقر االجتماعي
Lots Anbra Rte Ain Smen FES

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2021 فبراير  فاتح  بتاا1خ  املنعقد 
باملقر االجتماعي للشركة تقرا ضا يلي :
 LOT  : االجتماعي  املقر  نق2 
 E2A19 Lots Anbra Rte Ain Smen

.FES
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

اقم  تحت   2021 ضااس  بتاا1خ   
1010 السج2 التجااي اقم 46761.
614 P

شركة املراس إخوان
شركة ضحدودة املسؤولية

الربسمال االجتماعي : 1.320.000 
داهم

املقر االجتماعي : زنقة 809 ابن باجة
الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس

العاضي   الجمعي   بمقت�سى 
بتاا1خ املنعقدين   االستثنائيي  
 2 بكتوبر 2017 و12 ديسمبر 2017 
باملقر االجتماعي للشركة تقرا ضا يلي :
تمديد النشاط املنهي ضلعب القرب 

للثقافة البدنية.
ضن  املال  ابس  تخفيض 
 1.320.000 إلى  داهم   2.390.000

داهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   2021 ضااس   5 بتاا1خ 
1 10 السج2 التجااي اقم 16097.
615 P

ELIANE PROD
SARL AU

تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2021 ببر21   8 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�سي  القانو   صياغة 
وحيد،  بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة 

لها الخصائص التالية :
ELIANE PROD : التسمية

اإلنتاج  إنتاج سينمائي،   : الهدف 
السمعي البصري، التلفاز، سينما.

شااع  79  : االجتماعي   املقر 
بكدال  اقم  1  الشقة  سينا  ابن 

الرباط.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الربسمال : حدد ابسمال الشركة 

في ضبلغ 300.000 داهم.
اإلدااة : عهد تسيير الشركة السيد 

عبد املنعم الشايف.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
وتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسج2 التجااي للمحكمة 
ببر21   8 بتاا1خ  بالرباط،  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 112621.
616 P

 INTERNATIONAL
SHIPMENT EXPRESS

SARL AU
تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2021 ببر21   8 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�سي  القانو   صياغة 
وحيد،  بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة 

لها الخصائص التالية :
 INTERNATIONAL  : التسمية 
SHIPMENT EXPRESS SARL AU

والدولي  الوطني  النق2   : الهدف 
للبمائع.

اقم   1 اض2  ج5   : املقر االجتماعي 
 2 حي يعقوب املنصوا الرباط.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الربسمال : حدد ابسمال الشركة 
في ضبلغ 100.000 داهم.

اإلدااة : عهد تسيير الشركة السيد 
القاسمي ضنير.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية 31 ديسمبر.

وتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسج2 التجااي للمحكمة 
ببر21   8 بتاا1خ  بالرباط،  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 112622.
617 P

 MAOUIYA IMPORT
EXPORT
ح2 شركة

بوال : بمقت�سى عقد عرفي، بتاا1خ 
تم تشطيب ضسبق   2020 فبراير    
ذات  املسؤولية  ضحدودة  لشركة 

الخصائص التالية :
 MAOUIYA شركة  التسمية 
IMPORT EXPORT شركة ضحدودة 

املسؤولية ذات الخصائص التالية :

الهدف : شركة تصدير واستيراد.

عاا1ض  حي   : االجتماعي  املقر 

 131 النجاح  عمااة   2 سكتوا 

الناضوا.

املدة : ضدة الشركة ضحددة في 99 

سنة.

في  ضحدد   : االجتماعي  الربسمال 

 10.000 100.000 داهم قسمت إلى 

دااهم   10 حصة اجتماعية ضن فئة 

وضحراة ضكتتبة  كلها   للواحدة 

كما يلي :

 10.000 شيكري  ضاو1ة  السيدة 

حصة.

املجموع : 10.000 حصة.

السنة   : االجتماعية  السنة 

يناير  الفاتح  في  تبتدئ  االجتماعية 

لتنتهي في 31 ديسمبر.

الح2 : عي  لح2 الشركة : 

السيدة ضاو1ة شيكري.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  بكتابة 

بالناضوا بتاا1خ   فبراير 2021 تحت 

اقم 514.

618 P

 MAOUIYA IMPORT

EXPORT
تصفية شركة

بوال : بمقت�سى عقد عرفي، بتاا1خ 

تم تشطيب ضسبق   2020 فبراير    

ذات  املسؤولية  ضحدودة  لشركة 

الخصائص التالية :

 MAOUIYA شركة  التسمية 

IMPORT EXPORT شركة ضحدودة 

املسؤولية ذات الخصائص التالية :

الهدف : شركة تصدير واستيراد.

عاا1ض  حي   : االجتماعي  املقر 

 131 النجاح  عمااة   2 سكتوا 

الناضوا.

املدة : ضدة الشركة ضحددة في 99 

سنة.
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في  ضحدد   : االجتماعي  الربسمال 
 10.000 100.000 داهم قسمت إلى 
دااهم   10 حصة اجتماعية ضن فئة 
وضحراة ضكتتبة  كلها   للواحدة 

كما يلي :
 10.000 شيكري  ضاو1ة  السيدة 

حصة.
املجموع : 10.000 حصة.

السنة   : االجتماعية  السنة 
يناير  الفاتح  في  تبتدئ  االجتماعية 

لتنتهي في 31 ديسمبر.
التصفية : عي  لتصفية الشركة : 

السيدة ضاو1ة شيكري.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبتدائية  باملحكمة  المبط  بكتابة 
بالناضوا بتاا1خ   فبراير 2021 تحت 

اقم 515.
619 P

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

AGDAL RABAT 10090
RABAT

 MEHDI BENJELLOUN
ARCHITECTURE STUDIO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها االجتماعي :   زنقة 
نوبليا تجزئة   ضجموعة 17 بلوك إ 

حي الر1اض - 10100 الرباط
اقم التقييد في السج2 التجااي 

140931
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 10 ضااس 2021 تم تحو21 
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 17 ضجموعة  زنقة نوبليا تجزئة      
10100 الرباط   - بلوك إ حي الر1اض 
شااع ضحمد الخاضس شقة    89 إلى 

15 - 10056 الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   7 بتاا1خ  بالرباط،  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112511.
620 P

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

AGDAL RABAT 10090
RABAT

VAINA CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي : 15 شااع 
األبطال اقم   بكدال الرباط 10090

الرباط
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

150885
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 VAINA بمختصر تسميتها  االقتماء 

.CONCEPT
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 
 - والتقسيط  بالجملة  الغذائية 

استيراد وتصدير.
عنوا  املقر االجتماعي : 15 شااع 
األبطال اقم   بكدال الرباط 10090 

الرباط.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
  0.000 الشركة  ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي :
 200  : الشرايبي  ضنال  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.
 200  : السيد نوا الدين الشرايبي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانها  الشرايبي  ضنال  السيدة 
سبو  واد  زنقة   10 شقة  عمااة  1 

بكدال 10090 الرباط.
السيد نوا الدين الشرايبي عنوانه 
سبو  واد  زنقة   10 شقة  عمااة  1 

بكدال 10090 الرباط.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة :

عنوانها  الشرايبي  ضنال  السيدة 

سبو  واد  زنقة   10 شقة  عمااة  1 

بكدال 10090 الرباط.

السيد نوا الدين الشرايبي عنوانه 

سبو  واد  زنقة   10 شقة  عمااة  1 

بكدال 10090 الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   5 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112436.

621 P

ZELL DAOU TRAV
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمال الشركة : 100.000 داهم

العمااة F1 الشقة اقم 10 تجزئة 

LAURIERES ROSES تاضسنا تمااة

يوم حرا  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  بتمااة تم   2021 ضااس   22

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :

ZELL DAOU TRAV : التسمية

الدااسات  ضكتب   : الهدف 

بو  بعمال   - والبحوث  والتحقيقات 

إنشاءات ضتنوعة.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة ضقسمة 

كاآلتي :

السيد بساضة زاللي 500 حصة.

الدودي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

500 حصة.

 F1 العمااة   : االجتماعي  املقر 

 LAURIERES تجزئة   10 الشقة اقم 

ROSES تاضسنا تمااة.

التسيير : اساضة زاللي.

املدة : ضدة الشركة 99 سنة.
التجااي  بالسج2  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمااة تحت اقم 

.132575
بمثابة ضقتطف وبيا 

622 P

CHARAF CATERING شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد
ابسمال الشركة : 0.000  داهم

ضح2 اقم 11 شااع املقاوضة

إقاضة 52 حي املحيط الرباط

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

 CHARAF شركة  االستثنائي لشركاء 

املسؤولية  ذات  شركة   CATERING

املنعقد  وحيد  بشر1ك  املحدودة 

تم االتفاق   2020 بكتوبر   13 بتاا1خ 

على ضا يلي :

بيع جميع حصص السيد طو1طة 

شرف الدين للسيدة ضو�سى فاطمة.

إعادة تقسيم ابسمال الشركة :

السيدة ضو�سى فاطمة 00  حصة.

: استقال السيد طو1طة  التسيير 

الشركة  تسيير  ضن  الدين  شرف 

وعوضته السيدة ضو�سى فاطمة.

ضح2  االجتماعي  املقر  تحو21 
 52 إقاضة  املقاوضة  شااع   11 اقم 
زنقة   7 اقم  إلى  الرباط  املحيط  حي 

الدالية حي شيخ املفم2 سال.

إعادة صياغة القانو  األسا�سي.
التجااي  بالسج2  التقييد  تم 

باملحكمة التجاا1ة بالرباط تحت اقم 

.125957
بمثابة ضقتطف وبيا 

623 P

STE EXTRA WOOD
S.A.R.L

السج2 التجااي بسال برقم 9203

ICE : 000078467000065

املعدل  األسا�سي  للقانو   طبقا 

االستثنائي  العام  الجمع  وضحمر 

 STE لشركة  الحصص  بيع  وعقد 
ابسمالها   ،EXTRA WOOD S.A.R.L

االجتماعي  وضقرها  داهما   100.000
اقم 2 تجزئة زادال القسمة 3 طر1ق 

القنيطرة سال.

تقرا ضا يلي :
بيع حصص السيد جمال جعبوق 

إلى السيد ابراهيم بمراا 700 حصة.
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بنبوعزة  السيدة  حصص  بيع 

فوز1ة إلى السيد ابراهيم بمراا 100 

حصة.

بيع حصص السيد جعبوق اضي  

إلى السيد ابراهيم بمراا 100 حصة.

بيع حصص السيد جعبوق اضال 

إلى السيد ابراهيم بمراا 100 حصة.

جعبوق  جمال  السيد  استقالة 

ضن ضهمة التسيير داخ2 الشركة.

تعيي  السيد ابراهيم بمراا ضسير 

ملدة غير  وحيد للشركة ضع اإلضماء 

ضحددة.

 SARL تعدي2 الشك2 القانوني ضن

.SARL AU إلى

تعدي2 القانو  األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  المبط 

بالسج2 التجااي اقم 9203.

624 P

YEBAN HOSSIE
تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية

بشر1ك وحيد
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   ،2021 ضااس   2 يوم  بالرباط 

لشركة  التأسي�سي  القانو   صياغة 

وحيد،  بشر1ك  املسؤولية  ضحدودة 

لها الخصائص التالية :

YEBAN HOSSIE : التسمية

التجاا1ة  الوساطة   : الهدف 

والعالقة التجاا1ة.

شااع  79  : االجتماعي   املقر 

ابن سينا الشقة اقم 6 بكدال الرباط.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الربسمال : حدد ابسمال الشركة 

في ضبلغ 10.000 داهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدااة 

 Mr QUONAKPO CHARLES

.WILFRIED TRAORE

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسج2 التجااي للمحكمة 

ضااس   9 بتاا1خ  بالرباط،  التجاا1ة 

2021، تحت اقم 150099.

625 P

 MEDICORUM

ENGINEERING

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : 13, Rue de

 Gascogne Quartier des

Hôpitaux - CASABLANCA

تأسيس
بتاا1خ  ضحرا  عرفي  عقد  حسب 

بتاا1خ وضسج2   2021 ضااس   3 

النظام  تم إنشاء   ،2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة بالخصائص التالية :

 MEDICORUM  : التسمية 

ENGINEERING SARL

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تسجي2 

الشركة في السج2 التجااي.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

: خدضة املساعدة الفنية  الغرض 

باملباني  املتعلقة  واإلدااة  والدااسة 

هندسة  ضجال  في  والخاصة  العاضة 

الخدضات.  ضتعدد  والتشغي2  املناخ 

وبشك2 عام جميع العمليات التجاا1ة 

وغير  املنقولة  الصناعية  املالية 

غير  بو  ضباشرة  ترتبط  التي  املنقولة 

ضباشرة لغرض اجتماعي بو بي غرض 

ضماث2 بو ذات صلة لتعز1ز التنمية بو 

نشاط اجتماعي.

دي  شااع   13  : االجتماعي  املقر 

الداا  املستشفيات  حي  جاسكو  

البيماء.

داهم   100.000  : املال  الربس 

ضقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

داهم لك2 حصة كلها ضكتتبة وضحراة 

وضوزعة على الشركاء :

فر1دا1ك  للسيد  حصة   450

كريستيا  الفوا1ت.

50 حصة للسيد يونس كمال.

50 حصة للسيد ضروا  هنوده.

.SYSMEDIC 450 حصة لشركة

تم تعيي  السيد يونس   : التسيير 

كمال والسيد ضروا  هنوده ضسيرا  

ضع  ضحدودة  غير  لفترة  للشركة 

بوسع صالحيات للتصرف نيابة عن 

الشركة في التشغي2، بالنسبة إلى بي 

هشام  السيد  توقيع  سيكو   بنك، 

اسماعيلي إلزاضي فقط.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

تحت  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

 : التجااي  السج2   770587 اقم 

. 9 897

626 P

SOCIETE RANYOSS
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

Siège Social : 15, Av.Al Abtal

Appt n°4 Agdal - Rabat

تأسيس
بتاا1خ  ضحرا  عرفي  عقد  حسب 

بتاا1خ وضسج2   2021 ضااس   5 

النظام  تم إنشاء   ،2021 ضااس   19

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ضحدودة بالخصائص التالية :

 SOCIETE RANYOSS  : التسمية 

SARL AU

املدة : 99 سنة ابتداء ضن تسجي2 

الشركة في السج2 التجااي.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

بالشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

بعمال ضتنوعة وتطو1ر   : الغرض 

نجااة  والسباكة  الكهرباء  وإصالح، 

صيانة تكنولوجيا املعلوضات وتوفير 

جميع  عام  وبشك2  الخدضات. 

العمليات التجاا1ة املالية الصناعية 

ترتبط  التي  املنقولة  وغير  املنقولة 

لغرض  ضباشرة  غير  بو  ضباشرة 

بو  ضماث2  غرض  بي  بو  اجتماعي 

نشاط  بو  التنمية  لتعز1ز  ذات صلة 

اجتماعي.

املقر االجتماعي : 15 شااع األبطال 

عمااة   بكدال الرباط.

داهم   100.000  : املال  الربس 

ضقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

داهم لك2 ضنهما ضدفوعة بالكاض2.

البقال  احمد  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

ضحدودة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

ببر21   8 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

السج2   112607 اقم  تحت   2021

التجااي : 151065.

627 P

SOCIETE ABA PLUME شركة
ش.ذ.م.م. ذات الشر1ك الوحيد

املقر االجتماعي : زاو1ة شااع ضحمد 

الديواي وشااع ضوالي عبد الرحما 
إقاضة ضا شاء هللا 29 الطابق األول

ضكتب اقم 18، القنيطرة

 ABA شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 

تقرا  ش.و،  ش.ذ.م.م.   PLUME

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد،  الشر1ك  ذات  املحدودة 

ضميزاتها هي كالتالي :

شركة   : الشك2 القانوني للشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر1ك الوحيد.

 SOCIETE ABA  : التسمية 

PLUME

بيع  وااقة،   : الرئي�سي  املوضوع 

بمختلف  التجااة  املكتبية،  اللوازم 

بنواعها.
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شااع  زاو1ة   : االجتماعي  املقر 
ضوالي وشااع  الديواي   ضحمد 
هللا  شاء  ضا  إقاضة  الرحما   عبد 
 ،18 اقم  ضكتب  األول  الطابق   29

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم،   100.000 ضبلغ  في  الشركة 
حصة اجتماعية   1000 ضقسمة إلى 

ضن فئة 100 داهم للواحدة.
الشك2  على  الحصص  تخصص 

التالي :
اقم  كوثر  اداي�سي  خوالني 
اضكموش،  السالم  حي   290/221

صفرو، 1000 حصة اجتماعية.
املجموع : 1000 حصة.

السيدة خوالني اداي�سي   : اإلدااة 
كوثر، الحاضلة للبطاقة الوطنية اقم 

.CB259684
وقد تم اإليداع القانوني لقواني  
االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
 ،2021 ببر21   5 بتاا1خ  بالقنيطرة، 
بملف   2021/2361 اقم  تحت 

السج2 التجااي اقم 59933.
628 P

 SOCIETE A.E شركة
MORJANE

ش.ذ.م.م. ذات الشر1ك الوحيد
املقر االجتماعي : عمااة 39، شقة 

19، زنقة لبنا ، إقاضة الصفاء
القنيطرة

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
SOCIETE A.E MORJANE ش.ذ.م.م. 
ذات  شركة  تأسيس  تقرا  ش.و، 
الشر1ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، ضميزاتها هي كالتالي :
شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر1ك الوحيد.
 SOCIETE A.E  : التسمية 

MORJANE
تسيير املزااع،   : املوضوع الرئي�سي 

تربية املوا�سي.

 ،39 العمااة   : االجتماعي  املقر 
شقة 19، زنقة لبنا ، إقاضة الصفاء، 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم،   100.000 ضبلغ  في  الشركة 
حصة اجتماعية   1000 ضقسمة إلى 

ضن فئة 100 داهم للواحدة.
الشك2  على  الحصص  تخصص 

التالي :
بئر   ،1268 بقعة  عماا  ضواجا  
 1000 القنيطرة  الجنوبية،  الراضي 

حصة اجتماعية.
املجموع : 1000 حصة اجتماعية.
عماا،  ضواجا   السيد   : اإلدااة 
اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 

.GN56659
وقد تم اإليداع القانوني لقواني  
االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
 ،2021 ببر21   5 بتاا1خ  بالقنيطرة، 
بملف   2021/2360 اقم  تحت 

السج2 التجااي اقم 59931.
629 P

MICRO AGRO - TECH شركة
ش.ذ.م.م. ذات الشر1ك الوحيد

املقر االجتماعي : عمااة 30، شقة 
اقم 8، زنقة ضوالي بحمد لوكيلي

الرباط - حسا 
 MICRO تبعا لعقد تأسيس شركة
ش.ذ.م.م.ش.و،   AGRO - TECH
تقرا تأسيس شركة ذات املسؤولية 
الوحيد،  الشر1ك  ذات  املحدودة 

ضميزاتها هي كالتالي :
شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر1ك الوحيد.
 MICRO AGRO -  : التسمية 

TECH
التركيب   : الرئي�سي  املوضوع 
الري،  ضعدات  جميع  الكهربائي، 

بشغال ضختلفة.
املقر االجتماعي : عمااة 30، شقة 
لوكيلي،  بحمد  ضوالي  زنقة   ،8 اقم 

الرباط - حسا .
املدة : 99 سنة.

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 

داهم،   100.000 ضبلغ  في  الشركة 

ضقسمة إلى 1000 حصة اجتماعية.

الشك2  على  الحصص  تخصص 

التالي :

حميمز املصطفى تجزئة الشعبي، 
 ،2 بطلس   ،57 اقم   ،153 زنقة 

القنيطرة 1000 حصة اجتماعية.

املجموع : 1000 حصة اجتماعية.

اإلدااة : السيد حميمز املصطفى، 

اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 

.D 11192

وقد تم اإليداع القانوني لقواني  

الشركة باملحكمة التجاا1ة بالرباط، 

اقم  تحت   ،2021 ببر21   5 بتاا1خ 

السج2  وتحت   2021/112445

التجااي اقم 150893.

630 P

 QUINCAILLERIE شركة

GENERALE MODERNE
ش.ذ.م.م. ذات الشر1ك الوحيد

املقر االجتماعي : ضهدية 3-476-2

جماعة املهدية، تجزئة اليانس داانا

شطر 2، القنيطرة

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 

 QUINCAILLERIE GENERALE
تقرا  ش.ذ.م.م.ش.و،   MODERNE

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد،  الشر1ك  ذات  املحدودة 

ضميزاتها هي كالتالي :

شركة   : الشك2 القانوني للشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر1ك الوحيد.

 QUINCAILLERIE  : التسمية 

GENERALE MODERNE

العقاقير  بيع   : الرئي�سي  املوضوع 

البناء  ضواد  بيع  بالتقسيط، 

بالتقسيط.

املقر االجتماعي : ضهدية 2-476-3

اليانس  تجزئة  املهدية،  جماعة 

داانا، شطر 2، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم،   100.000 ضبلغ  في  الشركة 
حصة اجتماعية   1000 ضقسمة إلى 

ضن فئة 100 داهم للواحدة.
الشك2  على  الحصص  تخصص 

التالي :
بوالد  دواا  ضحمد  الصواب  ببو 
العايدي  سيدي  املراز،  الهبطي 
حصة   1000 سطات،  املزاضزة، 

اجتماعية.
املجموع : 1000 حصة اجتماعية.
الصواب  ببو  السيد   : اإلدااة 
ضحمد، الحاض2 للبطاقة الوطنية اقم 

.W168838
وقد تم اإليداع القانوني لقواني  
االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
 ،2021 ضااس   25 بتاا1خ  بالقنيطرة، 
بملف   2021/2221 اقم  تحت 

السج2 التجااي اقم 59817.
631 P

RIMAL COLORS
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الوحيد  املساهم  قراا  إثر  على 
ملساهم   2021 ببر21   6 بتاا1خ 
شركة   RIMAL COLORS شركة 
بمساهم  املحدودة  املسوؤلية  ذات 
 100.000 ابسمالها  البالغ  وحيد، 
داهم والكائن ضقرها : 16 شااع عمر 
املختاا، الطابق األول، العيو ، تقرا:
تفو1ت 250 حصة ضن الحصص 
السيد الحسي  جربوع لفائدة السيد 

اضبااك طو1ر.
للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 
ضن شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بمساهم 

املسؤولية املحدودة.
جربوع  الحسي   السيد  تعيي  

كمسير وحيد للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
المبط باملحكمة االبتدائية بالعيو  
اقم  تحت   2021 ببر21   7 بتاا1خ 

.2021/1100
632 P
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H SAKANE
S.A.R.L

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

شركة   H SAKANE شركة  ملساهم 

البالغ  املحدودة،  املسوؤلية  ذات 
والكائن  داهم   100.000 ابسمالها 

املر�سى  الصناعية  ضنطقة   : ضقرها 

العيو ، تقرا :

وفاة السيد احمد حماش.

الواثة  إلى  األسهم  انتقال 

الشرعيي .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
المبط باملحكمة االبتدائية بالعيو  

اقم  تحت   2021 ببر21   8 بتاا1خ 

.2021/1114

633 P

DELTA OCEAN
S.A

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 DELTA OCEAN شركة  ملساهم 

ابسمالها  البالغ  االسم،  ضجهولة 

 : داهم والكائن ضقرها   15.000.000

العيو  املر�سى العيو ، تقرا :

بسهم  ضن  سهم   6935 تفو1ت 

لفائدة  الدين حماش  السيد جمال 

السيد ياسر ضحمد حماش.

بسهم  ضن  سهم   6935 تفو1ت 

السيد  لفائدة  حماش  خالد  السيد 

ياسر ضحمد حماش.

بسهم  ضن  سهم   3117 تفو1ت 

السيدة بضيمة حماش لفائدة السيد 

ياسر ضحمد حماش.

بسهم  ضن  سهم   3467 تفو1ت 

السيدة بشرى حماش لفائدة السيد 

ياسر ضحمد حماش.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
المبط باملحكمة االبتدائية بالعيو  

اقم  تحت   2021 ببر21   8 بتاا1خ 

.2021/1113

634 P

DELTA OCEAN
S.A

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 DELTA OCEAN شركة  ملساهم 

ابسمالها  البالغ  االسم،  ضجهولة 

 : داهم والكائن ضقرها   15.000.000

العيو  املر�سى، العيو ، تقرا :

وفاة السيد احمد حماش.

الواثة  إلى  األسهم  ضلكية  انتقال 

الشرعيي .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

المبط باملحكمة االبتدائية بالعيو  

اقم  تحت   2021 ببر21   8 بتاا1خ 

.2021/1112

635 P

 STE ARMATURE SONNA

SUD
SARL AU

ابسمالها : 100.000 داهم

RC : 36029

تأسيس شركة
 2021 ببر21   7 تم بالعيو  بتاا1خ 

إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد بالخصائص التالية :

 ARMATURE SONNA : التسمية

SUD ش.م.م بشر1ك وحيد.

بيع،  شراء،  إنتاج،   : النشاط 

استيراد، تصدير وتسو1ق الحديد.

طر1ق السمااة،   : املقر االجتماعي 

اقم 7  .ك قرب ضزاعة به2 الرشيد، 

العيو .

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

ابس املال : 100.000 داهم ضقسمة 

على 1000 حصة ضقسمة كالتالي :

السيد سيدي ضحمد ولد الرشيد 

1000 حصة.

: تم تعيي  السيد سيدي  التسيير 

وحيد  كمسير  الرشيد  ولد  ضحمد 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاا1خ  بالعيو   االبتدائية   باملحكمة 

7 ببر21 2021 تحت اقم 2021/1080.

637 P

DINICE NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
وضع  تم   2021 ببر21   5 بتاا1خ 

قانو  ضنظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املميزات التالية :

التسمية : DINICE NEGOCE ذات 

املسؤولية املحدودة.

الهدف : تجااة عاضة، تسيير املقاهي 

واملطاعم.

الربسمال : حدد في ضبلغ 100.000 

داهم ضقسمة إلى 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للواحدة ضوزعة كاآلتي :

السيد عاشوا األطرش 330 حصة ؛

السيد هشام اجبير 330 حصة ؛

السيد يوسف ابريعش 340 حصة.

 ،3 املسيرة  حي   : االجتماعي  املقر 
زنقة افرا ، اقم 25، الداخلة.

السيد  طرف  ضن  تسير   : اإلدااة 

عاشوا األطرش ملدة ضحددة في سنتي .

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط باملحكمة االبتدائية بالداخلة 

اقم  تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ 

2021/542 السج2 التجااي 17835.

638 P

 STE STARTUP SQUARE

DESERT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

17 ضااس 2021 تم إنشاء شركة ذات 

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

 STARTUP SQUARE  : التسمية 

.DESERT

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخااج ب :

البحث وتطو1ر  البرضجيات،  نشر 
وتجااة التراخيص.

 ، 08 الرقم   : االجتماعي  املقر 
عمااة سمية، شااع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
ابس املال : حدد في ضبلغ 100.000 
داهم ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للواحدة.
السيد ضوالي   : املال  توزيع ابس 
املهدي العلوي الحسني 1000 حصة.
تم تعيي  السيد ضوالي   : التسيير 
كمسير  الحسني  العلوي  املهدي 

للشركة.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاا1خ  الذهب  بواد   االبتدائية 
7 ببر21 2021 تحت اقم 2021/563 
وبالسج2 التجااي تحت اقم 17859.
639 P

 STE GLOBAL PEST
CONTROL DAK

G.P.C.D
SARL AU

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
19 ضااس 2021 تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 GLOBAL PEST  : التسمية 
اختصااا   CONTROL DAK

.G.P.C.D
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخااج ب :
للمباني  الروتيني  التنظيف 
والحشرات  الجراثيم  ضن  والتطهير 
عاضة  وبصفة  الفئرا   وضكافحة 
للتنظيف  األخرى  األنشطة  جميع 

والتنظيف الصناعي.
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 ، 08 الرقم   : االجتماعي  املقر 

عمااة سمية، شااع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
ابس املال : حدد في ضبلغ 100.000 

داهم ضقسم إلى 1000 حصة ضن فئة 

100 داهم للواحدة.

توزيع ابس املال : السيد انواا بدا 

1000 حصة.

تم تعيي  السيد انواد   : التسيير 

بدا كمسير للشركة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاا1خ  الذهب  بواد   االبتدائية 

6 ببر21 2021 تحت اقم 2021/545 

وبالسج2 التجااي تحت اقم 1 178.

640 P

STE HOTEL DALLAS
SARL

ابسمالها : 1.000.000 داهم

RC : 36043

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاا1خ 2 ببر21 

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء   2021

املحدودة بالخصائص التالية :

 HOTEL DALLAS  : التسمية 

ش.م.م.

النشاط : تشغي2 وإدااة الفنادق، 

الحلو1ات  ضحالت  املطاعم، 

والكافيتريات.

ابن  شااع عمر   : املقر االجتماعي 
الخطاب، اقم 66 ضكرا، العيو .

ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
داهم   1.000.000  : املال  ابس 

10.000 حصة ضقسمة  ضقسمة على 

كالتالي :

 5000 الحسن  بينا    السيد 

حصة ؛

 5000 حسناء  جمال  السيدة 

حصة.

تم تعيي  السيد بينا    : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الحسن 

ضحدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاا1خ  بالعيو   االبتدائية   باملحكمة 

7 ببر21 2021 تحت اقم 2021/1089

641 P

SAFE HAVEN
SARL AU

 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد

تأسيس
 بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

25 ضااس 2021 في تم تأسيس شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد باملواصفات التالية :

.SAFE HAVEN SARL AU : التسمية

املقر التجااي : هبة هللا 22، الطابق 

2، الشقة اقم 26، حي الهناء، بوزنيقة.

الهدف التجااي :

ضنعش عقااي ؛

بعمال البناء وبشغال ضختلفة ؛

التصدير واالستيراد.

 100.000 في  ضحدد   : الربسمال 

داهم ضقسمة إلى 1000 حصة كما يلي :

 1000 الساحلي  سعاد  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة ضن تاا1خ تأسيسها.

التسيير : السيدة سعاد الساحلي.

اإليداع القانوني : املحكمة االبتدائية 

بابن سليما  سج2 تجااي اقم 6777.

642 P

COOK EQUIPEMENTS
SARL

 TWIN 183, Rez de chaussé,

 Angle Bd Zerktouni et Bd Al

 Massira Al Khadra, n°257, Twin

Center, Maarif Casablanca

RC : 405391

العام  الجمع  قراا  على  بناء 

االستثنائي بتاا1خ 10 ديسمبر 2019، 

لوحظ :

للسيد  حصة   333 تفو1ت 
لصالح   Hassan EL MAKSOUD

السيد Issam BENNHAILA ؛
للسيد  حصة   333 تفو1ت 
 Mohammed BENRAMDANE
.Issam BENNHAILA لصالح السيد
 Hassan EL السيد  استقالة 

MAKSOUD ضن ضنصبه كمسير.
التعدي2 النظام األسا�سي للشركة 
الجديد  األسا�سي  النظام  واعتماد 

للشركة ذات املسؤولية املحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  البيماء  بالداا   التجاا1ة 
7 ببر21 2021 تحت اقم 773576.

643 P

 TESCA TEXTILE & SEAT
COMPONENTS MOROCCO

SARL
 Zone Franche d’exportation

Boukhalef, Illo 60, Tanger
RC : 66787

العام  الجمع  ضحمر  بموجب 
 ،2021 فبراير   17 االستثنائي بتاا1خ 
قرا الشركاء الشركة استقالة السيد 
ضنصبه  ضن   Christophe Jacquier

كمسير للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجاا1ة بطنجة بتاا1خ 6 ببر21 2021 

برقم 241106.
644 P

STE AMIRIAL PLACE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
تم   2021 ضااس   31 بتاا1خ  البيماء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.STE AMIRIAL PLACE SARL AU

ا1اض   559  : االجتماعي  املقر 
الساح2، حد السوالم، برشيد.

الهدف االجتماعي : ضقهى.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة بالشر1ك الوحيد.

الربسمال : 100.000 داهم.

يونس  السيد   : الحصص 

الحسوني 1000 حصة.

تم تعيي  السيد يونس   : التسيير 

الحاض2 للبطاقة الوطنية  الحسوني، 

ملدة  للشركة  ضسيرا   44600BL اقم 

غير ضحدودة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية لبرشيد 

بتاا1خ 7 ببر21 2021 تحت اقم 455 

والسج2 التجااي اقم 989 1.

645 P

 LACHTEC EXPERT

ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 26 شااع ضرس 

السلطا ، الطابق األول، الرقم 3، 

الداا البيماء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 ببر21   27 في  البيماء  بالداا 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد  بشر1ك  املحدودة 

الخصائص اآلتية :

 LACHTEC EXPERT  : التسمية 

.ENGINEERING

البناء  بشغال  جميع   : الهدف 

والصباغة  والترصيص  والكهرباء 

وعاضة  العموضية  األشغال  وجميع 

السياحية،  التجاا1ة،  العمليات 

وغير  العقاا1ة  املالية،  الصناعية، 

العقاا1ة املتعلقة بصفة ضباشرة بو غير 

ضباشرة باألنشطة املشاا إليها بعاله.

شااع ضرس   26  : املقر االجتماعي 

 ،3 الرقم  األول،  الطابق  السلطا ، 

الداا البيماء.
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املدة : 99 سنة ابتداء ضن تأسيس 
الشركة.

الربسمال : 100.000 داهم ضقسم 
إلى 1000 حصة ضن فئة 100 داهم.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
وحيد  لشكر  السيد  تعيي   تم 

كمسير للشركة ملدة غير ضحدودة.
والتسجي2  القانوني  اإليداع  تم 
بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 
 2021 ضااس   31 يوم  بالداا البيماء 

تحت اقم 7772766 و97177 .
بيا  ضختصر

646 P

SO BUSINESS
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
 2021 يناير   19 بتاا1خ  البيماء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية :
.SO BUSINESS : التسمية

املقر االجتماعي : 153 تجزئة املغرب 
العربي، قنيطرة.

وبيع  شراء   : االجتماعي  الهدف 
للفنادق  املعدات  جميع  واستيراد 
وضحالت  واملجتمعات  واملطاعم 

املعجنات وضحالت اآليس كر1م ؛
وبيع وتوزيع وتركيب جميع  شراء 
قطع الغياا وضكونات املعدات وخدضة 

ضا بعد البيع ؛
العمليات  جميع  عاضة،  وبصفة 
بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 
تكو   قد  التي  العقاا1ة  بو  املنقولة 
ضرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 
ب   املحتم2  ضن  بو  الشركة  بغرض 

تساهم في تطو1ر الشركة.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة بالشر1ك الوحيد.
الربسمال : 100.000 داهم ضقسمة 
داهم   100 حصة ضن فئة   1000 إلى 

للواحدة ضوزعة على الشك2 التالي :
اآلنسة حسناء بكزاا 500 حصة ؛
السيد بنرضما  ضحمد ذاكر 500 

حصة ؛
ضجموع 1000 حصة.

التسيير : تم تعيي  اآلنسة حسناء 
بكزاا ضسيرة للشركة ملدة غير ضحدودة.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجاا1ة بالقنيطرة 
اقم  تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ 

31859 و59925.
647 P

TENDENCE EQUIPEMENT
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بالداا 
 2021 يناير   19 بتاا1خ  البيماء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية :
 TENDENCE  : التسمية 

.EQUIPEMENT
املقر االجتماعي : شااع عبد الكر1م 
املحيط،   ،5 اقم  ضح2  الخطابي، 

الرباط.
وبيع  شراء   : االجتماعي  الهدف 
للفنادق  املعدات  جميع  واستيراد 
وضحالت  واملجتمعات  واملطاعم 

املعجنات وضحالت اآليس كر1م ؛
وبيع وتوزيع وتركيب جميع  شراء 
قطع الغياا وضكونات املعدات وخدضة 

ضا بعد البيع ؛
العمليات  جميع  عاضة،  وبصفة 
بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 
تكو   قد  التي  العقاا1ة  بو  املنقولة 
ضرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 
ب   املحتم2  ضن  بو  الشركة  بغرض 

تساهم في تطو1ر الشركة.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة بالشر1ك الوحيد.
الربسمال : 100.000 داهم ضقسمة 
داهم   100 حصة ضن فئة   1000 إلى 

للواحدة ضوزعة على الشك2 التالي :
السيد بضي  بن ملليح 500 حصة ؛
السيد بنرضما  ضحمد ذاكر 250 

حصة ؛
السيد جمال وجا  250 حصة ؛

ضجموع 1000 حصة.
التسيير : تم تعيي  السيد بضي  بن 

ملليح ضسير للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  القانوني 

اقم  تحت   2021 ضااس   23 بتاا1خ 

150627 و112021.

648 P

ZEKRAOUI ARCHITECTURE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد

بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2 ببر21 2021 تم تأسيس شركة ذات 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد خصائصها كالتالي :

 ZEKRAOUI  : التسمية   -  1

.ARCHITECTURE

- الشك2 القانوني : شركة ذات   2

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

3 - الهدف : ضهندسة ضعماا1ة.

ضدااة شااع   : املقر االجتماعي   -   

الحسن الثاني وشااع الحسن األول، 

بلوك  تمااة،  التجااي جوهرة  املركز 

 A، الطابق األول، الشقة 2، تمااة.
 100.000  : ابسمال الشركة   -  5

داهم ضقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

تحر1رها  تم  داهم   100 واحدة  ك2 

بالكاض2 وضوزعة كما يلي :

 1000 زاكراوي  سااة  السيدة 

حصة.

6 - املدة : 99 سنة.

السيدة  تعيي   تم   : التسيير   -  7

لبطاقة  الحاضلة  زاكراوي،  سااة 

ضسيرة   X357289 اقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

بالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

التجااي للمحكمة التجاا1ة بالرباط 

اقم  تحت   2021 ببر21   9 بتاا1خ 

.132659

649 P

ضكتب ضحمد بوزبع
تمااة

AR RETAIL CONSULTING
س.ت الرباط : 131033
توسيع نشاط الشركة

تحيي  القواني  األساسية للشركة
حرا  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
قرا   ،2021 ضااس  في    بالرباط 
 AR الجمع العام االستثنائي لشركة 
ش.ذ.م.م   RETAIL CONSULTING
ذات شر1ك وحيد، ابسمالها 50.000 
حي الر1اض،  ضقرها بالرباط،  داهم، 
الكوكو،  وزنقة  الدلب  شااع  زاو1ة 

قطاع  1، اقم  ، ضا يلي :
توسيع نشاط الشركة بإضافة :

)بيع  بالسوق  املتعلقة  األنشطة 
وتسو1ق الخمر والفواكه، األسماك 

والجزااة(.
تحيي  القواني  األساسية للشركة.
ضن   2 املادة  تعدي2  تم  وبذلك 

القانو  األسا�سي للشركة.
2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
اقم  تحت   2021 ببر21   5 بتاا1خ 

.112 11
ضن بج2 االستخالص والبيا 

650 P

 SAFETY DRIVING
ACADEMY

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : شااع سمية، إقاضة 
 شهرزاد، اقم 3، الطابق 5، 

الداا البيماء
تأسيس

بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
املصادقة  تمت   2020 ديسمبر   10
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو   على 
ضسؤولية ضحدودة ذات الخصائص 

اآلتية :
 SAFETY  : التجاا1ة  التسمية 

.DRIVING ACADEMY
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة.
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الهدف االجتماعي : ضداسة لتعليم 
السياقة املهنية ؛

العمليات  جميع  عاضة  بصفة 
املرتبطة بصفة ضباشرة بو غير ضباشرة 

بنشاط الشركة.
سمية،  شااع   : االجتماعي  املقر 
 ،5 الطابق   ،3 اقم  شهرزاد  إقاضة 

الداا البيماء.
داهم   100.000  : املال  ابس 
فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

الصبحي  ملياء  السيدة   : التسيير 
ملدة غير ضحدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 
س.ت  اقم  تحت   2021 ببر21   8

.498333
651 P

 ENTREPRISE OULAD
 ZERRAD DE TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

الز1ادة في ابسمال الشركة
1 - بمقت�سى ضحمر الجمع العام 
بتاا1خ  بالرباط  ضحرا  العادي  الغير 
تم اتخاذ القرااات   2021 ضااس   31

التالية :
الشركة  ابسمال  في  الز1ادة 
داهم    0.000.000 قداه  بما 
إلى  داهم   80.000.000 ضن  لينتق2 
بإنشاء  وذلك  داهم   120.000.000
 100 00.000  حصة جديدة بقيمة 

داهم للحصة الواحدة كما يلي :
طرف  ضن  داهم    0.000.000
ضع  ضقاصة  الشر1قي  احال  السيد 
الدائن  الجااي  حسابه  في  لديه  ضا 

بالشركة.
تحيي  القانو  األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالرباط  التجاا1ة  للمحكمة  المبط 
يوم 8 ببر21 2021 تحت اقم 112590.
652 P

FAJR AL OMRANE
 شركة ضحدودة املسؤولية

 ذات شر1ك واحد

الربسمال : 250.000 داهم

املقر االجتماعي : املجموعة السكنية 

 حديقة بم الربيع 1، ضدخ2 11، 

اقم 132، بالداا البيماء

السج2 التجااي اقم : 498015

تعر1فها الجبائي اقم : 50161756

تأسيس شركة
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 ضااس   8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

باملميزات  وحيد  بشر1ك  املحدودة 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر1ك وحيد.

عند  ضتبوعة   : الشركة  تسمية 

 FAJR AL االقتماء بمختصر تسميتها

.OMRANE

عنوا  املقر االجتماعي : املجموعة 

السكنية حديقة بم الربيع 1، ضدخ2 

11 اقم 132، الداا البيماء.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ضبلغ ابسمال الشركة : 250.000 

داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

العربي  ضحمد   : الشركة  ضسيري 

املسكيني.

غرض الشركة :

القيام بجميع الصفقات العقاا1ة 

 ضن بينها : بيع، شراء وإدااة ك2 ضا يتعلق 

شراء  العينية،  والحقوق  بالعقااات 

بك2  القيام  والبناء  الهدم   بغرض 

السكنية  بالتجزئات  يتعلق  ضا 

والتجاا1ة وغيرهم ؛

جميع بشغال ضقاول في البناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  البيماء  بالداا   التجاا1ة 

6 ببر21 2021 تحت اقم 773522.

653 P

MR.FOURNITURE
SARL AU

م.ا فوانيتر

ضحرا  عرفي  عقد   بمقت�سى 

29 ضااس 2021 تم تكو1ن نظام بسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر1ك وحيد خصائصها كالتالي :

 MR.FOURNITURE  : التسمية 

م.ا فوانيتر.

الهدف : تمااس الشركة األهداف 

التالية :

استيراد وتصدير ؛

تاجر ؛

بعمال ضختلفة.

 ،17 عمااة   : االجتماعي  املقر 
الطابق  اقم  1،  زنقة ضحمد ملدوا، 

الخاضس، حي املحيط، الرباط.
 100.000  : ابس املال االجتماعي 

حصة قيمة   1000 داهم ضقسم إلى 

ك2 واحدة 100 داهم.

تم تعيي  السيد يونس   : التسيير 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  البريني، 

كمسير   A 28182 اقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير ضحدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

المبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجاا1ة بالرباط تحت اقم 

السج2 التجااي 151045.

654 P

CHATER NEGO
تأسيس شركة

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 ضااس   25 بتاا1خ  تمااة 

ضسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ضحدودة بشر1ك واحد :

.STE CHATER NEGO : التسمية

الهدف االجتماعي :

بائع جميع العقاقير ؛

وبصفة عاضة جميع العمليات التي 

لها ااتباط ضباشر بو غير ضباشر بأحد 

األهداف املذكواة بعاله والتي ضن شأنها 

املساهمة في إنماء الشركة.

املقر االجتماعي : اقم 866، شااع 

األدااسة، حي املغرب العربي، تمااة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

تاا1خ  ضن  بي  النهائي  التأسيس  ضن 

وضع السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2 في 

السج2 التجااي.

داهم   100.000  : الربسمال 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

: تسير الشركة ضن  تسيير الشركة 

بصفته  ضحمد  شاطر  السيد  طرف 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  ضسيرا 

ضحدودة.

كما تقرا بالتعهد باإلضماء السيد 

شاطر ضحمد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بتمااة تحت اقم 

132583 بتاا1خ 5 ببر21 2021.

655 P

 STE BABZNAD

CONSTRUCION

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شر1ك وحيد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ املنزل 

بتاا1خ 5 بكتوبر 2020 وضع القواني  

تحم2  والتي  للشركة  األساسية 

الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة ذات شر1ك وحيد.

 STE BABZNAD  : اسمها 

.CONSTRUCION

هدفها :

األشغال املختلفة ؛

بشغال البناء ؛
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األشغال  لجميع  العاضة  املقاولة 

جميع  البناء  الخاصة،  بو  العموضية 

جميع  وبيما  املعاض2  البنايات، 

املدنية،  الهندسة  التهيئة،  عمليات 

الصحي،  والصرف  املياه  إضدادات 

طالء األاصفة ؛

تحقيق جميع األشغال العموضية 

املؤسسات  املسالك  وباألخص 

األشغال الكبرى، الصباغة، السباكة، 

التدفئة املركز1ة، النجااة والكهرباء ؛

العمليات  جميع  عاضة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجاا1ة، 

ترتبط  التي  العقاا1ة  وغير  العقاا1ة 

ضباشرة  غير  بو  ضباشرة  بصفة 

بك2  بو  بعاله  املذكواة  باألهداف 

هدف آخر ضشابه بو ضرتبط، بو قاب2 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت اي 

شك2 ضن األشكال.

ضقرها : ضح2 بحي العسااة املنزل، 

صفرو.

سنة تبتدئ ضن يوم   99  : بضدها 

التأسيس.
ابسمالها : 100.000 داهم ضقسمة 

داهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للسيد  جميعها  ضنحت  للواحدة، 

حميد زناد.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدااته 

ضحددة للسيد حميد زناد.

ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في ضتم شهر ديسمبر 

ضن ك2 سنة.

يقتطع ضن األاباح   : توزيع األاباح 

االحتياط  بج2  ضن   %5 الصافية 

الباقي ضن األاباح الصافية  القانوني. 

حسب  املشااكي   على  توزع 

املبالغ املحتفظة  الحصص باستثناء 

املخصصة  بو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياطات حسب قرااات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

بصفرو يوم 25 ديسمبر 2020 تحت 
اقم 603 السج2 التجااي اقم 3129 

بتاا1خ 25 ديسمبر 2020.

656 P

BROSATRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : س 1 اقم 773، ضرس 
الخير، تمااة

تأسيس شركة
بتاا1خ  العرفي  العقد   بمقت�سى 
12 يناير 2021 تم وضع قواني  الشركة 

ذات املميزات التالية :
.BROSATRANS SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة.

الغرض االجتماعي بإيجاز :
نق2 البمائع لحساب الغير ؛

بيع ضواد البناء ؛
املناقصة.

املدة : حددت في 99 سنة.
 ،773 اقم   1 س   : املقر االجتماعي 

ضرس الخير، تمااة.
: حدد في ضبلغ 100.000  الربسمال 
داهم ضقسمة إلى 1000 حصة قيمة ك2 

واحدة 100 داهم ضقسمة إلى :
500 حصة للسيد ضحمد النوضيري ؛
500 حصة للسيد دحما  البصري.

طرف  ضن  الشركة  تسير   : اإلدااة 
السيد ضحمد النوضيري.

كتابة  لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
المبط باملحكمة االبتدائية بتمااة بتاا1خ 

18 يناير 2021 تحت اقم 131719.
657 P

KHEMISSA DEV
تأسيس شركة ضحدودة املسؤولية

في  على عقد عرفي ضؤاخ  بناء   -  I 
بتاا1خ  ضسج2   ،2021 ضااس     
شركة  قانو   ببرم   ،2021 ضااس   9
ضحدودة املسؤولية واآلتي بيا  وتفصي2 

ضميزاتها :
.KHEMISSA DEV : 1 - االسم

2 - الهدف :
اإلنعاش  عمليات  جميع  إنجاز 

العقااي، البناء، الهدم، التجزئة ؛
كافة  وإنجاز  دااسة  استشااة، 
املتعلقة  والخاصة  العاضة  األشغال 

بالبنايات ؛

املتعلقة  الدااسات  كافة  إنجاز 

الطرق،  التطهير،  الحفر،  بأعمال 

الجسوا، وبصفة عاضة ك2 ضا يتعلق 

بأعمال الهندسة املعماا1ة ؛

بهدف  يتعلق  ضا  ك2  استيراد 

الشركة ؛

جميع الدااسات التقنية املتعلقة 

بطلبات العروض ؛

بيع جميع ضواد البناء بما في ذلك 

اآلليات ؛

املساهمة ضع جميع الشركات التي 

لها نفس الهدف.

3 - الشركاء :

كراكشو،  اضا  ابراهيم  السيد 

 املزداد بالرباط بتاا1خ 3 سبتمبر 1979، 
البستا ،  زنقة  بالرباط،  الساكن 

السوي�سي،  بركة،  بن  املهدي  شااع 

الرباط، ضغربي الجنسية ؛

السيد عبد الرزاق بوكام، املزداد 

بالرباط بتاا1خ 2 ضاي  198، الساكن 
بالرباط، حي املنزه، اقم 318، ح.ي.م 

الرباط، ضغربي الجنسية.
  - املقر االجتماعي : 10 زنقة طبرق 

شقة 1، حسا ، الرباط.

5 - املدة : 99 سنة ابتداء ضن يوم 

التأسيس النهائي.
داهم   100.000  : املال  ابس   -  6

ك2  قيمة  حصة   1000 إلى  ضقسم 

داهم ضسجلة كلها نقدا   100 واحدة 

التقييد  عند  املجموع  ضن  وضحراة 

وضوزعة كالتالي :

التسيير : الشركة ضسيرة ضن طرف 

السيد ابراهيم اضا كراكشو والسيد 

عبد الرزاق بوكام بصفتهما ضسيرا  

تأسيسيا  للشركة ملدة غير ضعينة.

األاباح : تقسم نسبيا بي  الشركاء 

االقتطاعات  بعد  حصصهم  حسب 

ضن  تنق2  بو  والقانونية  الشرعية 

جديد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   -  II

 التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 30 ضااس 2021 

تحت اقم 112348.
للخالصة والبيا 

658 P

BEN AYAD ESSALAM
 شركة ضحدودة املسؤولية 

ذات شر1ك وحيد
تعديل النظام األسايس

I - بتاا1خ 15 ضااس 2021 الشر1ك 
بشير  عياد  بن  السيد   الوحيد، 
قرا تعيي  السيد عو1نتي  عبد هللا، 
بجيرا ملدة غير ضعينة،  بحمد ضسيرا 
على إثر هذا التعيي  تم تغيير البند 
ضن  عشر  والسادس  عشر  الثالث 

قانو  الشركة.
- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II
ضااس   30 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112345.
للبيا  والنشر

659 P

STE MAIDI UNIVERSEL
SARL AU

تأسيس شركة
بتاا1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقرا  بالرباط   2021 فبراير   12
املسؤولية  ضحدودة  شركة  تأسيس 

بشر1ك وحيد بالخصائص التالية :
ضعيدي   : االجتماعية  التسمية 

إنيفيرسال.
 املقر االجتماعي : حي اشاد، شااع 78 

اقم 1، الرباط.
التنظيف  خدضات   : الهدف 

واألعمال.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
ضن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ضن ديسمبر 

ضن ك2 سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 1000 داهما ضقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 داهم.
ضن  ضسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد انس ضعيدي املدة غير 

ضحدودة.
التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

.151081
تم إيداع الطلب باملحكمة التجاا1ة 
بالرباط بتاا1خ 29 ضااس 2021 تحت 

اقم 4175.
660 P
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داون تاون بايا
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

بربسمال : 120.000 داهم
 املكتب املسج2 : الداا البيماء، 

81 زنقة ابن السكير
اقم التجااة تحت اقم 97981  

وفقا ملحمر اجتماع الجمع العام 
غير العادي املنعقد في الداا البيماء 
شركاء  قرا   ،2020 ديسمبر   9 يوم 
الشركة املدنية العقاا1ة بايا تحو1لها 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  إلى 
وتوسيع  املقر،  وتغيير  االسم  وتغيير 
ضجال نشاط الشركة واعتماد قواني  

جديدة.
املدة : 99 سنة.

الداا البيماء،   : املكتب املسج2 
81 زنقة ابن السكير.

االسم : «داو  تاو  بايا».
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة.
يبلغ ابسمال الشركة   : ابس املال 
 120 إلى  ضقسمة  داهم   120.000
سهم بقيمة اسمية تبلغ 1000 داهم 
لك2 سهم، تم االكتتاب فيها بالكاض2 
وإصدااها للشركاء على النحو التالي :

شركة عادل ايمو 0  ضساهما ؛
شركة ضيشا ايمو 0  ضساهما ؛
شركة س.ج ايمو 0  ضساهما ؛

إضا في املجموع 120 ضساهما.
نشاط الشركة : 

الترو1ج العقااي بكافة بشكاله ؛
حيازة وبيع جميع األضوال املنقولة 

وغير املنقولة ؛
بج2  ضن  العقااات  جميع  حيازة 

تقسيمها وبيعها ؛
املنقولة  األضوال  جميع  تشغي2 

وغير املنقولة ؛
القيام بأي عملية تجزئة.

ستتم إدااة الشركة لفترة   : إدااة 
كنزة  السيدة  قب2  ضن  ضحدودة  غير 
غماد، وستكو  ضلزضة بشك2 صحيح 
بعمال  لجميع  املنفرد  بتوقيعها 

التصرف بو اإلدااة.
سيتم  األاباح  صافي  ضن   : فوائد 
االحتياطي  بضوال  لتكو1ن   %5 بخذ 

القانوني.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
في   املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء 
6 ببر21 2021 تحت اقم 773445.

661 P

STE CS DISTRIBUTION
SARL AU

 SIEGE SOCIAL : Res Mamoura
Imm 8 mg n°21 Sala Al Jadida

في  العرفي  العقد  تسجي2  تاا1خ 
تحم2  والتي  بسال   2021 ضااس   2 

الخصائص التالية :
النق2 وتوزيع   : الهدف االجتماعي 

السلع.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 
داهم للحصة الواحدة ضوزعة   100

بي  الشركاء على الشك2 التالي :
 1000 شيماء  سماضة  السيدة 

حصة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.
: إقاضة املعمواة،  املقر االجتماعي 

العمااة 8 املح2 21، سال الجديدة.
املسير : سماضة شيماء.

 : التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 
باملحكمة االبتدائية بسال بتاا1خ فاتح 

ببر21 2021 تحت اقم 36326.
662 P

تسيير حر ألص2 تجااي
بمقت�سى عقد تسيير حر بمكتب 
ضحاضي  الصافي،  الحسا   األستاذ 
بي   االتفاق  تم  القنيطرة،  بهيئة 
األطراف اآلتية بسماؤهم على ضا يلي :
الخطاب،  ضحمد  السيد  يمنح 
اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 
السالم  عبد  السيد  إلى   G7910
الوطنية  للبطاقة  الحاض2  الشاضخ، 

.BL29436 اقم
التجااي  لألص2  الحر  التسيير 
ضوالي  شااع  بالقنيطرة  2،  الكائن 

واملستغ2   1 اقم  الرحما ،  عبد 

«ضقهى  اسم  تحم2  التي  كمقهى 

بالسج2  واملسج2  املنصواة» 

االبتدائية  باملحكمة  التجااي 

وذلك   45664 بالقنيطرة تحت اقم 

ملدة سنة تبتدئ ضن فاتح يناير 2021 

وتنتهي في فاتح يناير 2021 غير قابلة 

للتجديد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة السج2 التجااي 

اقم 45664 القنيطرة.

663 P

ANDAFE SERVICE PRO
SARL AU

الربسمال االجتماعي : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : تجزئة اقم 15، 

توسع ساضطال، شااع 7، حي 

الشعبي، القنيطرة

بتاا1خ  العرفي  العقد   بمقت�سى 

 1 يناير 2021 قرا املساهم للشركة 

ابسمالها   ANDAFE SERVICE PRO

االجتماعي 100.000 داهم ضا يلي :

تعيي  املسؤول الوحيد :

تعيي  السيد غازي يحيى ضسؤول 

وحيد عن الشركة ملدة غير ضحدودة 

واستقالة السيد دلحي عبد الرحيم 

ضن ضهاضه كمسير.

ترحي2   : االجتماعي  املقر  ترحي2 

ضن  للشركة  االجتماعي  املقر 

توسيع   15 اقم  تجزئة  القنيطرة، 

إلى  الشعبي  حي   ،7 شااع  ساضطال، 

القنيطرة 27  ضلتقى ضحمد الخاضس 

وضحمد الديواي، شقة اقم 12.

املقر االجتماعي للشركة حدد في : 

القنيطرة 27  ضلتقى ضحمد الخاضس 

وضحمد الديواي، شقة اقم 12.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاا1خ 17 ضااس 

2021 تحت اقم  208.
بمثابة بيا  وضقتطف

املسير الوحيد

664 P

RGMED TRANS
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
شر1ك وحيد

املقر االجتماعي : 7 ، شااع عمر ابن 
العاص عمااة اسماعي2 ضكتب اقم 

  القنيطرة
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
18 ضااس 2021 وضصحح اإلضماءات 
بمصالح تصحيح اإلضماءات ملدينة 
القنيطرة، تم إعداد القانو  األسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر1ك وحيد باملواصفات التالية :
 RGMED  : الشركة  تسمية 

.TRANS
شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شر1ك 

وحيد.
 ، 7  : للشركة  االجتماعي  املقر 
عمااة  العاص  ابن  عمر  شااع 

اسماعي2 ضكتب اقم   القنيطرة.
ضن  الغرض   : االجتماعي  الهدف 
بشك2  الشركة في املغرب بو خااجه، 
ضباشر بو غير ضباشر، سواء لنفسها بو 

لغيرها بو ضساهمة في :
ضقاول في نق2 املستخدضي .

ضقاول في نق2 البمائع.
العمليات  جميع  عام،  وبشك2 
الصناعية،  املالية،  التجاا1ة، 
والخدضاتية،  الحرفية،  العقاا1ة، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  جميعها 
بشك2 ضباشر بو غير ضباشر بالهدف 

االجتماعي لتطو1ر الشركة.
املدة : حددت ضدة الشركة في 99 

سنة ضنذ تاا1خ التأسيس.
ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم ضقسمة   100.000 الشركة في 
 100 حصة اجتماعية ب   1000 إلى 
ضوزعة على  داهم للحصة الواحدة، 

النحول التالي :
 100.000  : اكاني  ضحمد  السيد 
حصة   1000 يعادل  ضا  داهم 

اجتماعية.
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ضحمد  السيد   : الوحيد  الشر1ك 

اكاني.

ضجموعه   ضا  تمتلك   : الربسمال 

 1000 يعادل  ضا  داهم   100  000

حصة اجتماعية.

الشركة تسيرها السيد   : التسيير 

ضحمد اكاني وذلك ملدة غير ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدينة  التجااي  السج2  بمصلحة 

 2021 ضااس   25 بتاا1خ  القنيطرة 

تحت اقم 81756.
لإليداع والبيا 

665 P

CHAFI BUS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

املقر االجتماعي : 23، شااع بنوال 

عمااة فلواي II املكتب اقم   

000 1 - القنيطرة

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59827

تأسيس
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    ،2021 ضااس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 CHAFI : االقتماء بمختصر تسميتها

.BUS

النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�سي.

عنوا  املقر االجتماعي : 23، شااع 

بنوال عمااة فلواي II املكتب اقم   

000 1 - القنيطرة.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : ضبلغ ابسمال الشركة 
داهم ضقسم كالتالي :

السيد الشافعي ضصطفى : 1000 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الشافعي ضصطفى عنوانه 
دواا الكر1نيي  عاضر السفلية 000 1 

القنيطرة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة :
السيد الشافعي ضصطفى عنوانه 
دواا الكر1نيي  عاضر السفلية 000 1 

القنيطرة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بمصلحة السج2 التجااي 
ضااس   29 بتاا1خ  القنيطرة  ملدينة 

2021 تحت اقم 81782.
666 P

 ROCKET MARKETING
AGENCY

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 
بشر1ك وحيد

ابسمالها : 100.000 داهم
ضقر ها االجتماعي : تجزئة العصام 
اقم  21 والد سالضة الطابق األول 

شقة اقم 2 - القنيطرة
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 بالقنيطرة بتاا1خ فاتح ضااس 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد لتكو  خاصياتها كالتالي :
 ROCKET  : التسمية 

.MARKETING AGENCY
ضعلوضاتية  خدضات   : الهدف 

لالتصال واإلعالنات الرقمية.
تجزئة العصام   : املقر االجتماعي 
الطابق األول  والد سالضة  اقم  21 

شقة اقم 2 - القنيطرة.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجي2 النهائي بالسج2 التجااي.
ابس املال : 100.000 داهم ضوزع 
على 1.000 حصة ضن فئة 100 داهم 

للحصة الواحدة.

الشركاء : الشر1ك الوحيد السيد 

الوااق بنس : 1000 حصة.

السنة االجتماعية : ضن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

التسيير  : الشر1ك الوحيد السيد 

الوااق بنس. 

قد تم تسجي2 الشركة بالسج2 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجااي 

بالقنيطرة بتاا1خ 6 ببر21 2021 تحت 
اقم 81879.

667 P

CAFE SIGMA
SARL

شركة ضحدودة املسؤولية
ابسمالها 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : بئر الراضي 

الجنوبية اقم 1109 القنيطرة

تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي سج2   : بوال 

 2021 ضااس   15 بتاا1خ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانو   حرا 

ضحدودة املسؤولية تحم2 املواصفات 

التالية :

CAFE SIGMA SARL  : التسمية 

شركة ضحدودة املسؤولية.

هدف الشركات : ضستغ2 ضقهى.

الراضي  بئر   : االجتماعي  املقر 

الجنوبية اقم 1109 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

حدد ابس   : الربسمال االجتماعي 

داهم ضوزع   100.000 املال في ضبلغ 

داهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة الواحدة ضوزعة بي  الشركاء 

على الشك2 التالي :

السيدة عيش ضليكة : 300 حصة.

السيد هربوز ضحمد : 300 حصة.

السيدة هربوز الهام : 200 حصة.

 200  : عواطف  هربوز  السيدة 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

 : الشركة ضن قب2  تداا   : اإلدااة 

املسيرة السيدة عيش ضليكة .

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضا عدا السنة 

التسجي2  تاا1خ  ضن  تبتدئ  األولى 

بالسج2 التجااي.

كافة  تسديد  تم   : الحصص 

 100.000 قداه  بما  نقدا  الحصص 

داهم بودعت في حساب الشركة.

ثانيا : اإليداع القانوني : تم اإليداع 

للمرائب  العاضة  باملدير1ة  القانوني 

 2021 ببر21  فاتح  بتاا1خ  بالقنيطرة 

بالسج2  الشركة  تسجي2  وتم 

7 ببر21  بتاا1خ  بالقنيطرة  التجااي 

2021 تحت اقم 59975.
للخالصة والبيا 

668 P

األستاذ عبد الفتاح الشافعي

ضوثق

 GROUPE PEDAGOGIQUE

ALPHA
SARL

هبة حصص اجتماعية بي  شركاء 
في شركة ذات  املسؤولية املحدودة

ضحرا  توثيقي  عقد  بمقت�سى   

ضن طرف   ،2021 ضااس   25 بتاا1خ 

األستاذ عبد الفتاح الشافعي ضوثق 

التفو1ت عن  تم   بمدينة القنيطرة، 

طر1ق الهبة لحصص اجتماعية بي  

املسؤولية  ذات  الشركة  في  شركاء 

تسمية   تحم2  التي  املحدودة 

 GROUPE PEDAGOGIQUE»

بالسج2  واملسجلة   «ALPHA SARL

التجااي بالقنيطرة تحت اقم 36507 

وذلك وفقا للبيانات اآلتية :

العدد اإلجمالي للحصص ضوضوع 

التفو1ت : 719 حصة.

تعيي  الواهبة وتفصي2 الحصص 

املوهوبة :

 - الدخيري  جميلة  السيدة 

الحصص املوهوبة 719 حصة.

املوهوب لهما :

 359  : القنديلي  إكرام  السيدة 

حصة.
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 360  : القنديلي  إقبال  السيدة 

حصة.

املجموع : 719 حصة.

الهبة  لعقد  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  المبط  بكتابة 

بالقنيطرة بتاا1خ 7 ببر21 2021 تحت 

اقم 2395.

669 P

األستاذ عبد الفتاح الشافعي

ضوثق

MAD5 PRO
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة والشر1ك الوحيد

ضحرا  توثيقي  عقد  بمقت�سى   

ضن طرف   ،2021 ضااس   17 بتاا1خ 

األستاذ عبد الفتاح الشافعي ضوثق 

وضع النظام  تم   بمدينة القنيطرة، 

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة والشر1ك الوحيد بالبيانات 

اآلتية :

 MAD5 PRO شركة    : التسمية 

.SARL AU

الغرض : اإلنعاش العقااي.

 80.000  : االجتماعي  املال  ابس 

داهم ضجموع الحصص : 800 حصة 

100 داهم للحصة. ضخصص  بقيمة 

الوحيد  الشر1ك  طرف  ضن  وضؤدى 

كالتالي :

 : ضحمد  ايت  ضو�سى  السيد 

80.000 داهم.

الحصص : 800 حصة.

املدة : 99 سنة.

12، ساحة  اقم   : املقر االجتماعي 

حسا ،   ،10 اقم  ضكتب  العلو1ي ، 

الرباط.

ضسير الشركة : السيد ضو�سى ايت 

ضحمد ملدة غير ضحدودة.
التجااي  بالسج2  التقييد  اقم 

 : بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة 

.150951

670 P

FIDCONET SARL

AGENCE75
SUCCURSALE

ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاا1خ 23 فبراير 2021 :

 AGENCE75 شركة   : التسمية 
فرع.

الشك2 القانوني : فرع.
 2 حسن   15  : االجتماعي  املقر 

ضكتب اقم 7 الطابق   القنيطرة.
االستشااات   : االجتماعي  الهدف 

اإلداا1ة.
السيد ضحمد   : التسيير بسند إلى 

يلحسن.
فاتح  ضن  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر ضن ك2 سنة ضا   31 يناير إلى 
تاا1خ  ضن  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجي2.
 1.000 ضبلغ  في  حدد  املال  ابس 
1000 حصة، سدد  بواو ضقسمة إلى 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :
 500  : يلحسن  ضحمد  السيد 

حصة.
 500  : علي  بن  كر1مة  السيدة 

حصة.
: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 
بالسج2 التجااي باملحكمة االبتدائية 
بتاا1خ   59935  بالقنيطرة تحت اقم 

5 ببر21 2021.
ضن بج2 املستخرج واإلشااة

فيدكونيط

671 P

AOURIK TRANS
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر1ك وحيد
ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : اقم 9 1، حي 
اإلنااة، الطابق األول، القنيطرة

تأسيس
ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر1ك 

التالية :
 AOURIK TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

حي   ،1 9 اقم   : االجتماعي  املقر 
اإلنااة، الطابق األول، القنيطرة.

ضوضوع الشركة : املقاولة في نق2 
املستخدضي .

ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم   100.000 ضبلغ  في  الشركة 
 100 1.000 حصة بقيمة  ضقسم إلى 
بكاضلها،  ضحراة  للواحدة،  داهم 
ضكتتبة وضوزعة على الشركاء كالتالي :
 1.000  : اوا1ك  عصام  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

: بسند إلى السيد عصام  التسيير 
اوا1ك.

السنة املالية : ضن فاتح يناير  إلى 
31 ديسمبر.

التجااي  بالسج2  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

اقم 60033 بتاا1خ 8 ببر21 2021.
672 P

HAFSA TRANS DU GHARB
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ابسمالها : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : دواا اوالد بن السبع 

الرض2 اوالد جلول، سوق بابعاء 
الغرب
تأسيس

ضسج2  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بالقنيطرة تم وضع القانو  األسا�سي 
لشركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

املواصفات التالية :
 HAFSA TRANS DU  : التسمية 

.GHARB SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة.
بن  اوالد  دواا   : االجتماعي  املقر 
سوق  جلول،  اوالد  الرض2  السبع 

بابعاء الغرب، القنيطرة.
نق2   : الشركة  ضوضوع 

املستخدضي .
ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم   100.000 ضبلغ  في  الشركة 
 100 1.000 حصة بقيمة  ضقسم إلى 

بكاضلها،  ضحراة  للواحدة،  داهم 
ضكتتبة وضوزعة على الشركاء كالتالي :
 500  : العبودي  بحمد  السيد 

حصة.
السيد ضراد المو : 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
بسند إلى السيد بحمد   : التسيير 

العبودي.
السنة املالية : ضن فاتح يناير  إلى 

31 ديسمبر.
التجااي  بالسج2  التقييد  تم 
بابعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
 5 بتاا1خ   27097 اقم  تحت  الغرب 

ببر21 2021.
673 P

GUDSKELOV TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

 الشر1ك الواحد
ابسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : حي الليمو  بلوك 
 2 اقم 8 سيدي سليما 

تأسيس
ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
 2021 ضااس   29 بتاا1خ  بالقنيطرة 
لشركة  األسا�سي  القانو   وضع  تم 

بالخصائص التالية :
التسمية : غودسكلوف ترانس.

الشك2 القانوني : شركة ضحدودة 
املسؤولية ذات شر1ك واحد.

الليمو   حي   : االجتماعي  املقر 
بلوك  2 اقم 8 سيدي سليما .

غرض الشركة : نق2 املستخدضي .
ضدة الشركة : 99 سنة.

للسيد  بسند  الشركة  تسيير 
اضوا  السعدي.

ضبلغ  حدد   : اإلجمالي  الربسمال 
 1.000 إلى  داهم ضقسمة   100.000
للحصة  داهم   100 بقيمة  حصة 
الواحدة، ضوزعة على الشك2 التالي :

السيد  ضلكية  في  حصة   1000
اضوا  السعدي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية سيدي سليما  تحت اقم 

79 بتاا1خ 7 ببر21 2021.
674 P
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JAD SPEED TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد
تأسيس

عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاا1خ  بالقنيطرة   ضحرا 
شركة  إنشاء  تم   ،2021 ضااس   15
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخاصيات التالية :
.«JAD SPEED TRANS» : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

ضقاول نق2   : املوضوع االجتماعي 
األشخاص.

املدة : 99 سنة.
املغرب   33 اقم   : املقر االجتماعي 

العربي F2 الطابق الثاني القنيطرة.
داهم   100.000  : الربسمال 
فئة  ضن  حصة   1.000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
 1000 كر1م  الناير   : الحصص 

حصة.
كمسير  كر1م  الناير   : التسيير 

للشركة ملدة غير ضحدودة.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية القنيطرة بتاا1خ 
فاتح ببر21 2021 تحت اقم 59921.
675 P

HLAOUA MAD LOGISTICS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد
تأسيس

عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاا1خ  بالقنيطرة   ضحرا 
شركة  إنشاء  تم   ،2021 فبراير   22
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخاصيات التالية :
 HLAOUA MAD»  : اإلسم 

.«LOGISTICS
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.
ضقاول نق2   : املوضوع االجتماعي 

األشخاص.

املدة : 99 سنة.
: 23 اقم   شااع  املقر االجتماعي 

ضكتب   11 الزهوا  عمااة  بنوال 

ضيموزة  القنيطرة.

داهم   100.000  : الربسمال 

فئة  ضن  حصة   1.000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

الحصص : يوسف الخماا : 1000 

حصة.

يوسف الخماا كمسير   : التسيير 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية القنيطرة بتاا1خ 

22 ضااس 2021 تحت اقم 59699.

676 P

GUEDDIDA TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد

تأسيس
عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاا1خ  بالقنيطرة   ضحرا 

شركة  إنشاء  تم   ،2021 ضااس   10

بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخاصيات التالية :

.«GUEDDIDA TRANS» : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

ضقاول نق2   : املوضوع االجتماعي 

األشخاص.

ضقاول نق2 السلع.

ضقاول بشغال ضختلفة بو بناء.

املدة : 99 سنة.
املقر االجتماعي : زنقة 15 اقم 560 

حي الصفاء الطابق األول  القنيطرة.

داهم   100.000  : الربسمال 

فئة  ضن  حصة   1.000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

الحصص : كديدة لطيفة : 1000 

حصة.

لطيفة كمسير  كديدة   : التسيير 

للشركة ملدة غير ضحدودة.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر ضن ك2 سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية القنيطرة بتاا1خ 

6 ببر21 2021 تحت اقم 59961.
677 P

ZAMROUR TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

بشر1ك وحيد
تأسيس

عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاا1خ  بالقنيطرة   ضحرا 
شركة  إنشاء  تم   ،2021 فبراير   26
بشر1ك  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخاصيات التالية :
.«ZAMROUR TRANS» : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
ضسؤولية ضحدودة بشر1ك وحيد.

ضقاول نق2   : املوضوع االجتماعي 
األشخاص.

املدة : 99 سنة.
: 23 اقم   شااع  املقر االجتماعي 
ضكتب   11 الزهوا  عمااة  بنوال 

ضيموزة  القنيطرة.
داهم   100.000  : الربسمال 
فئة  ضن  حصة   1.000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
الحصص : الحسن زضروا : 1000 

حصة.
كمسير  زضروا  الحسن   : التسيير 

للشركة ملدة غير ضحدودة.
ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية القنيطرة بتاا1خ 
22 ضااس 2021 تحت اقم 59695.

678 P

DELUX BAT
SARL

تغيير قانوني
لشركة  األسا�سي  القانو   بقيم 
بمقت�سى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات 
 2021 ضااس   11 بتاا1خ  عرفي  عقد 

تقرا فيه تغييرات التالية :

I - تفو1ت حصص :
قرا املحمر العام تفو1ت حصص 

لشركة فأصبحت كما يلي :
السيد يوسف بيلول : 330 حصة.
 330  : بوعبد هللا  بساضة  السيد 

حصة.
السيد ضحمد بيلول : 170 حصة.
 170  : الخطابي  سعد  السيد 

حصة.
قرا   : تعيي  ضسيري الشركة   -  II
املحمر العام تعيي  ضسيري الشركة 

فاصبحت كما يلي :
عهد تسيير الشركة للسيد يوسف 
بغسطس   27 بتاا1خ  املزداد  بيلول 
1985 والحاض2 للبطاقة الوطنية اقم 
L460285 وللسيد بساضة بوعبد هللا 
املزداد بتاا1خ 3 يناير 1993 والحاض2 

.S684014 للبطاقة الوطنية اقم
III - توسيع النشاط :

قرا املحمر العام توسيع نشاط 
الشركة فاصبحت كما يلي :

ضروج عقااات.
بو  املختلفة  األشغال  في  ضقاول 

البناء.
بمصحلة  القانوني  التقييد  تم 
السج2 التجااي باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة تحت اقم 80818.
679 P

SORATAF TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ابسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 8 ، شااع ببو بكر 
الصديق، إقاضة إيما  ضكتب 2 

القنيطرة
السج2 التجااي اقم 59519 

القنيطرة
استدااك خطأ

بالجر1دة  وقع  خطإ  استدااك 
ببر21   7 بتاا1خ   5658 الرسمية عدد 

: 2021
عوض : 

لتسيير  قانونيا  عي    : التسيير 
السيد   : الشركة وملدة غير ضحدودة 

ضوالي تاقي الراشيدي.
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يقرب :
لتسيير  قانونيا  عي    : التسيير 
السيد   : الشركة وملدة غير ضحدودة 

ضوالي التاقي اشيدي.
)الباقي بدو  تغيير.(

680 P

MAT AGRI GHAREB
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر1ك وحيد

ابسمالها 100.000 داهم
املقر االجتماعي : شااع وزا ، تجزئة 

النصر اقم 312، حي كوات
إقليم سيدي قاسم

السج2 التجااي اقم 527
استدااك خطأ

بالجر1دة  وقع  خطإ  استدااك 
الرسمية عدد 5657 بتاا1خ 31 ضااس 

: 2021
عوض : 

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدااة 
غير  ملدة  الساضري  بحمد  السيد 

ضحددة.
يقرب :

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدااة 
غير  ملدة  البوشيخي  زهير  السيد 

ضحددة.
)الباقي بدو  تغيير.(

681 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
اقم 2 الطابق األول جناح ب - شااع الحسن 

E الثاني طر1ق الشاطئ العمااة
الصخيرات

STE ETOILE DE RABAT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها 100.000 داهم
ضقرها االجتماعي : 9  زنقة ضدغشقر 

الشقة اقم 7 ديوا الجاضع - الرباط
اقم السج2 التجااي : 151017

تأسيس
 STE ETOILE DE»  : التسمية 

.«RABAT
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ضسؤولية ضحدودة.

اإلداي�سي  السيد   : الشركاء 
الصغير  السيد  حاتم،  السماللي 
للتطو1ر  آس2  وضؤسسة  عثما  
السيد  طرف  ضن  ضمثلة  العقااي 

ابراهيم ضحمد صالح العندس.
املباني،   : االجتماعي  الهدف 

اإلنعاش العقااي.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
زنقة    9  : االجتماعي  املقر 
ضدغشقر الشقة اقم 7 ديوا الجاضع 

- الرباط.
الشركة  تسيير  سيتم   : التسيير 
ضن طرف السيد اإلداي�سي السماللي 
حاتم والسيد الصغير عثما  ملدة غير 

ضحددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجاا1ة بالرباط.

اقم التقييد في السج2 التجااي 
ببر21   8 بتاا1خ   151017 اقم  تحت 

.2021
682 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
اقم 2 الطابق األول جناح ب - شااع الحسن 

E الثاني طر1ق الشاطئ العمااة
الصخيرات

LES PANDAS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة وذات 

شر1ك ضنفرد
ابسمالها 10.000 داهم

ضقرها االجتماعي : تجزئة اقم 7 
السهب حي واد الذهب الطابق 

السفلي تمااة
اقم السج2 التجااي : 132603

تأسيس
.«LES PANDAS» : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شر1ك  وذات  ضحدودة  ضسؤولية 

ضنفرد.
الشر1ك الوحيد : السيدة فاطمة 

الزهراء بنحجو.
الحمانة   : االجتماعي  الهدف 

واوض األطفال.

داهم   10.000  : ابسمال الشركة 
ضقسمة إلى 100 حصة ضن فئة 100 

داهم للحصة الواحدة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
اقم  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
الطابق  الذهب  واد  حي  السهب   7

السفلي تمااة.
التسيير : سيتم تسيير الشركة ضن 
طرف السيدة فاطمة الزهراء بنحجو 

ملدة غير ضحددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجاا1ة بالرباط.

اقم التقييد في السج2 التجااي 
ببر21   6 بتاا1خ   132603 اقم  تحت 

.2021
683 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكاا عمااة 5 شقة 6 املحيط الرباط

MAZAYA MANAGEMENT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة وذات 

شر1ك ضنفرد
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : زنقة دكاا عمااة 5 
اقم 6 املحيط الرباط

اقم السج2 التجااي : 151021
تأسيس

 MAZAYA  : التسمية 
.MANAGEMENT

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شر1ك  وذات  ضحدودة  ضسؤولية 

ضنفرد.
زهير  السيد   : الوحيد  الشر1ك 

والقا�سي.
اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 

العقااي.
ابسمال الشركة : 100.000 داهم 
فئة  ضن  حصة   1.000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
: زنقة دكاا عمااة  املقر االجتماعي 

5 اقم 6 املحيط الرباط.
التسيير : سيتم تسيير الشركة ضن 
طرف السيد زهير والقا�سي ملدة غير 

ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجاا1ة بالرباط.

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
تم التقييد في السج2 التجااي تحت 
اقم  151021 بتاا1خ 8 ببر21 2021.
684 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكاا عمااة 5 شقة 6 املحيط الرباط

TRAIBICHE BUSINESS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها : 100.000 داهم
 ضقرها االجتماعي : تجزئة الفتح اقم

766 الصخيرات
اقم السج2 التجااي 104013

 الز1ادة في ابسمال الشركة
العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 
شركة  شركاء  قرا  االستثنائي 
شركة   «TRAIBICHE BUSINESS»
ضقرها  ضحدودة،  ضسؤولية  ذات 
ضرس   81 اقم   3 قطاع   : االجتماعي 
السج2  في  واملسجلة  تمااة   - الخير 
التجااي تحت اقم 104013، ضا يلي :
الشركة  ابسمال  في  في  الز1ادة 
ليصبح  داهم    20.000 بقيمة 

ابسمال الشركة 520.000 داهم.
تعدي2 القانو  األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة التجاا1ة بالرباط بتاا1خ 30 

ضااس 2021 تحت اقم 112334.
للنشر واإلعال 

685 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكاا عمااة 5 شقة 6 املحيط الرباط

PROTECTRONIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة وذات 

شر1ك ضنفرد
ابسمالها : 100.000 داهم

ضقرها االجتماعي : 17 زنقة صفر حي 
الطائرات الرباط

اقم السج2 التجااي : 150987
تأسيس

.PROTECTRONIQUE : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شر1ك  وذات  ضحدودة  ضسؤولية 

ضنفرد.
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عبد  السيد   : الوحيد  الشر1ك 

الرحما  علوي عبدللوي.

تركيب،  بيع،   : الهدف االجتماعي 

السالضة،  ضعدات  وتوزيع  صيانة 

بالفيديو،  املراقبة  الحر1ق،  كشف 

ضراقبة الولوج.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1.000 إلى  ضقسمة 

100 داهم للحصة الواحدة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي :17 زنقة صفر حي 

الطائرات الرباط.

الشركة  تسيير  سيتم   : التسيير 

ضن طرف السيد عبد الرحما  علوي 

عبدللوي ملدة غير ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجاا1ة بالرباط.

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

تم التقييد في السج2 التجااي تحت 

اقم  150987 بتاا1خ 7 ببر21 2021.

686 P

CABINET OFISCONCIEL

JAD RENOVATION

SARL AU

تغييرات ضختلفة
على إثر ضداوالت الجمعية العاضة 

فبراير   3 االستثنائية املنعقدة بتاا1خ 

 JAD شركة  ضساهمو  قرا   ،2021

يوجد  والتي   RENOVATION SARL

2 ضجمع 39 بيتات يعقوب  ضقرها ب 

املنصوا الرباط التغييرات التالية :

 : االجتماعية  الحصص  بيع   -  1

بدا  والسيد  بوكاا   ضروا   السيد 

السيد  إلى  حصة    00 بيع  نكادي 

يونس نكادي والسيد ضحمد نكادي.

 150 نكادي  يونس  السيد  شراء 

حصة.

 250 نكادي  ضحمد  السيد  شراء 

حصة.

2 - تغيير ضسير الشركة : استقالة 

ضروا   والسيد  نكادي  بدا  السيد 

لشركة  املسيرا   وتعيي   بوكاا  

السيد يونس نكادي والسيد ضحمد 

نكادي.

األساسية  القواني   تغيير   -  3

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   15 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 111743.

687 P

CABINET OFISCONCIEL

INVOGLOBAL
SARL AU

تأسيس
تم  بسال  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشر1ك واحد والتي تحم2 

الخصائص التالية :

.INVOGLOBAL : التسمية

SARL AU : الصفة القانونية

: ضقاول خدضة  الهدف االجتماعي 

املعلوضات التجاا1ة اإللكترونية.

استيراد وتصدير.

االستشااات اإلداا1ة.

ابسمال الشركة : 100.000 داهم 

فئة  ضن  حصة   1000 إلى  ضقسمة 

داهم للحصة الواحدة ضوزعة   100

على الشك2 التالي :

 1000  : السيد جعوا  اسماعي2 

حصة.

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي ضن تاا1خ وضع 

السج2 التجااي.

ضن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر ضن ك2 سنة ضاعدا السنة 

األولى تبتدئ ضن تاا1خ التسجي2.

ضكرا شااع   12  : املقر االجتماعي 

لبنا  اقم 3 ضحيط الرباط.

املسيرة : السيد جعوا  اسماعي2.

السج2 التجااي : 150317.

688 P

أونيكوم كونسيل

شركة ضحدودة املسؤولية

سج2 تجااي 108673

ح2 نهائي للشركة
تم   2021 ديسمبر   31 بتاا1خ 

انعقاد جمع عام غير عادي لشركة 

ضحدودة  شركة  كونسي2»  «بونيكوم 

10.000 داهم،  املسؤولية، ابسمالها 

ابن  شااع   79  : االجتماعي  بمقرها 

الرباط،  بكدال  اقم  1  سينا شقة 

حيث تمت املصادقة على :

1 - الح2 النهائي للشركة.

2 - املصادقة على تقر1ر التصفية 

النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   7 بتاا1خ  بالرباط  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112543.

689 P

فوثي خدمة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

18 ضااس 2021 وضع قانو  بسا�سي 

التي  املسؤولية  ضحدودة  لشركة 

تحم2 الخصائص التالية :

التسمية : فوثي خدضة.

ضجموعة   1 شقة   : املقر الرئي�سي 

باكا  سوق اقم 28 التقدم الرباط.

املدة : 99 سنة.

النشاط : األشغال املختلفة.

الربسمال : 80.000 داهم.

آيت  حماد  السيد   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحاض2  احيمد، 

اقم AE63628، ملدة غير ضحدودة.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 8 ببر21 2021.

اقم السج2 التجااي : 151025.

690 P

مجموعة الرؤيا للتدريب 
والتوجيه

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 
18 ضااس 2021 وضع قانو  بسا�سي 
التي  املسؤولية  ضحدودة  لشركة 

تحم2 الخصائص التالية :
الرؤ1ا  ضجموعة   : التسمية 

للتدا1ب والتوجيه.
ضجموعة   1 شقة   : املقر الرئي�سي 

باكا  سوق اقم 28 التقدم الرباط.
املدة : 99 سنة.

النشاط : التدا1ب.
الربسمال : 10.000 داهم.

السيد ضحمد بلصفاا،   : التسيير 
اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 

AB818092، ملدة غير ضحدودة.
تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بالرباط  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

بتاا1خ 8 ببر21 2021.
اقم السج2 التجااي : 151027.

691 P

 SOCIETE BMH ATLAS
MARBER
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاا1خ  عرفي  عقد  بموجب 
وإقاضة  تم إنشاء   ،2020 17 سبتمبر 
قانو  الشركة التي تتصف كما يلي :
 SOCIETE BMH  : التسمية 

.ATLAS MARBER SARL
الصفة القانونية : ش.م.م.

والتصدير،  االستيراد   : الهدف 
األشغال العاضة، الرخام.

املقر االجتماعي : حي الجديد بلوك 
2 اقم 9  تيفلت.

املدة : 99 سنة.
داهم   200.000  : املال  ابس 
 100 1000 حصة بقيمة  ضقسمة في 
داهم لفائدة ضوااد بنشر1فة و 1000 
حصة بقيمة 100 داهم لفائدة هدى 

ضز1ا .
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الطاوس  السيد بحمد   : التسيير 
اقم البطاقة الوطنية JB59419  ملدة 

غير ضحددة.
يناير  فاتح  ضن   : املالية  السنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر ضن ك2 سنة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
28 سبتمبر  االبتدائية بتيفلت بتاا1خ 

2020 تحت اقم 160.
692 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR LETA

 N°  8 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00 & 05.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

RECONFORT TRANS شركة
ش.ذ.م.م ذات الشر1ك الوحيد
املقر االجتماعي : دواا املجادبة 
الشوافع سوق بابعاء الغرب

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
ش.ذ.م.م   RECONFORT TRANS
تأسيس  تقرا  الوحيد  الشر1ك  ذات 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد ضميزاتها هي كالتالي :
شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر1ك الوحيد.
 RECONFORT  : التسمية 

.TRANS
املوضوع الرئي�سي : نق2 املوظفي .

املجادبة  دواا   : االجتماعي  املقر 
الشوافع سوق بابعاء الغرب.

املدة : 99 سنة.
ابسمال  حدد   : الشركة  ابسمال 
داهم   100.000 ضبلغ  في  الشركة 
حصة اجتماعية   1000 ضقسمة إلى 

ضن فئة 100 داهم للواحدة.
الشك2  على  الحصص  تخصص 

التالي :
تعاونية  اضوا ،  الشتاء  ببو 
الشوافع قيادة الشوافع سوق بابعاء 

الغرب : 1000 حصة.
املجموع : 1000 حصة.

اإلدااة : السيد ببو الشتاء اضوا  

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.GB-95723 اقم

 وقد تم اإليداع القانوني لقواني 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

بابعاء الغرب بتاا1خ 25 ضااس 2021 

تحت اقم 2021/37.

693 P

« VIANDE DISTRIBUTION»
شركـة ضحدودة املسؤولية 

ابسمالها  100000 داهم

املقر االجتماعي : الجماعة القرو1ة  

زاو1ة سايس، الساح2، سيدي 

اسماعي2، اقليم الجديدة. 

 اقم التقييد في السج2 التجااي :

9353

افع ابسمال
 شركة

العام  الجمع  ضحمر  بمقت�سى 

ضا  تقرا   ،2021 ضااس  فاتح  بتاا1خ 

يلي:

املذكواة  الشركة  ابسمال  افع 

اعاله بقيمة 000000  داهم لينتق2 

الى  داهم   100000 ضبلغ  ضن  بدلك 

طر1ق  عن  ودلك    100000 ضبلغ 

حصة اجتماعية    0000 استصداا 

للحصة  داهم   100 بقيمة  جديدة 

الشركة  ابسمال  ليصبح  الواحدة 

ضوزعا كالتالي :  

  AMA HOLDING SARL  : شركة

900 0  حصة اجتماعية.

السيد ابراهيم عماا :  100 حصة 

اجتماعية.

االسا�سي  القانو   صياغة  اعادة 

ابسمال  افع  لعملية  تبعا  للشركة 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاا1خ 

10 ضااس 2021 تحت اقم 339.
خالصة وبيا 

1 C

« LM Shore»
شركـة ضحدودة املسؤولية 

ابسمالها 100000  داهم

املقر االجتماعي: الشقة اقم 7، 

الطابق الثالث، زاو1ة  شااع الحسن 

الثاني  و شااع باستوا،  الجديدة. 

اقم التقييد في السج2 التجااي:

17867

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 

  18 بتاا1خ  ضسج2   ،2021 ضااس   3

القانو   إعداد  تم   ،2021 ضااس 

األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

ضحدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية.

« LM Shore» : تسمية الشركة

غـرض الشركة : ضركز نداء.

االستشااة في التدبير.

الشقة  االجتماعي:  املقر  عنوا  
زاو1ة  شااع  الطابق الثالث،   ،7 اقم 

باستوا،   شااع  و  الثاني   الحسن 

الجديدة. 

ضحدد  املبلغ  الشركة:  ابسمال 

   1000 داهم ضقسم إلى   100000 في 

داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

على  ضوزعة  الواحدة  للحصة 

الشر1كي  كالتالي : 

 650  : لباا  عمر  ضحمد  السيد 

حصة اجتماعية.

االنسة ضر1م عاطف : 350 حصة 

اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

ضشتركة  وبصفة  ضحدودة  غير  ملدة 

السيد ضحمد عمر لباا و االنسة ضر1م 

عاطف.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاا1خ 

 2 ضااس 2021 تحت اقم 26803.
خالصة وبيا 

2 C

« G.G.R JORF LASFAR» 
شركـة ضحدودة املسؤولية 

ابسمالها  100000  داهم

املقر االجتماعي: اقم 344، شااع 

القدس، تجزئة القدس، الجديدة. 

 اقم التقييد في السج2 التجااي:

3837

تعديالت
بمقت�سى العقد العرفي املؤاخ في 

الشركة  قرا شركاء   ،2021 ضااس    

املذكواة اعاله ضا يلي :

توسيع الغرض االجتماعي للشركة 

ليشم2 انشطة اخرى تتمث2 في شراء 

و بيع املواد املنقولة و غير املنقولة.

توسيع صالحيات ضسير الشركة.

تغيير الفصلي  2 و15 ضن القواني  

االساسية للشركة.

االساسية  القواني   تحيي  

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  المبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاا1خ 

11 ضااس 2021 تحت اقم 26155.
خالصة وبيا 

3 C

« KAMAL SURVEY»
شركـة ضحدودة املسؤولية 

ابسمالها 100000  داهم

املقر االجتماعي:  21، زنقة اسحاق 

حمو، الطابق االول،  الجديدة. 

اقم التقييد في السج2 التجااي:

17869

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 

 11 2021، ضسج2 بتاا1خ  فبراير   10
القانو   إعداد  تم   ،2021 فبراير 

األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

ضحدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية.

 KAMAL»  : الشركة  تسمية 

« SURVEY
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لتدبير  ضقاولة  الشركة:  غـرض 
االعمال البحر1ة و ضشاايع االقاضات 
الفندقية و استيراد و تصدير املعدات 

الصناعية.
 ،21 االجتماعي:  املقر  عنوا  
االول،   الطابق  حمو،  اسحاق  زنقة 

الجديدة. 
ضحدد  املبلغ   : الشركة  ابسمال 
   1000 داهم ضقسم إلى   100000 في 
 100.00 بقيمة  اجتماعية  حصة 
الواحدة ضوزعة على  للحصة  داهم 

الشر1كي  كالتالي: 
حصة   900 كمال:  علي  السيد 

اجتماعية.
حصة   100 السيد ضحمد كمال: 

اجتماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

ملدة غير ضحدودة السيد علي كمال.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  المبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاا1خ 
 2 ضااس 2021 تحت اقم 26206.

خالصة وبيا 

4 C

«  JADIDA ALUMINOX »
شركـة ضحدودة املسؤولية دات 

شر1ك وحيد
ابسمالها 100000  داهم

املقر االجتماعي: 36، تجزئة شرقاوة  
III، الجديدة.

اقم التقييد في السج2 التجااي:
17873

تأسيس شركـة
ضن  ضحرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ضسج2   ،2021 ضااس   15 بتاا1خ 
تم إعداد   ،2021 ضااس   19 بتاا1خ  
ضحدودة  لشركة  األسا�سي  القانو  

املسؤولية باملميزات التالية :
ضحدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية دات شر1ك وحيد.
 JADIDA»  : الشركة  تسمية 

« ALUMINOX
ضقاولة ألشغال   : الشركة  غـرض 
البناء  واشغال  االملنيوم  نجااة 

واالشغال املختلفة.

عنوا  املقر االجتماعي: 36، تجزئة 
شرقاوةIII، الجديدة.

ضحدد  املبلغ   : الشركة  ابسمال 
  1000 داهم ضقسم إلى   100000 في 
داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
الشر1ك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 
1000 حصة   : السيد جمال اباع 

اجتماعية.
ويسيرها    الشركة  يدير  التسيير: 

ملدة غير ضحدودة السيد جمال اباع.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  المبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاا1خ   
25 ضااس 2021 تحت اقم 26211.

خالصة وبيا 

5 C

 SOCIETE IMMOBILIERE 
 D’ACQUISITION ET

 D’AMENAGEMENT EL
BREIJA

  PAR ABRÉVIATION  
  SIAABREIJ

SCI
شركـة ضدنية عقاا1ة

ابسمالها 116000 داهم
املقر االجتماعي : 33، شااع ضحمد 

الخاضس، الجديدة. 
تعديالت

ضن  ضحرا  عقد  بمقت�سى 
ضوثق  فتاحي  ادايس  االستاد  طرف 
 ،2021 ضااس   18 بتاا1خ  بالجديدة  
ضسج2 بتاا1خ 22 ضااس 2021، تقرا 

ضا يلي :
املقرا االول :

االستثنائي  العام  الجمع  سج2 
وفاة املسمى قيد حياته   «Constat»
الدي  و  كطاطي  القادا  عبد  السيد 
لحصة  ضالكا  ضسيرا  عموا  كا  
ابسمال  في   )1( واحدة  اجتماعية 
الشركة املذكواة اعاله و دلك بتاا1خ 
حسب عقد الوفاة   2020 نونبر   11
طرف  ضن  ضسلم   2020/511 اقم 
ضصالح الجماعة الحمر1ة للجديدة 

بتاا1خ 13 نونبر 2020 لواثة الهالك

السيدة فاطمة فتاحي.

السيد عبد هللا كطاطي.

السيد سعيد كطاطي.

السيد نعيمة كطاطي.

السيدة نجاة كطاطي.

املقرا الثاني :

االستثنائي  العام  الجمع  قرا 

تسمية السيد نبي2 الحوبي الحاض2 

اقم  للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 

السابق  املسير  عوض   BH281939

املسمى قيد حياته السيد عبد القادا 

كطاطي .

املقرا الثالث :

االستثنائي  العام  الجمع  يمنح 

صالحيات واسعة للسيد نبي2 الحوبي 

التي كانت لدى املسير السابق.

املقرا الرابع :

هدا  ضن  نسخة  لحاض2  يعهد 

للقيام  له  ضختمر  او  املحمر 

باإلجراءات االداا1ة الجااي بها العم2 

في هدا الصدد.
خالصة وبيا 

6 C

«TECHNOMIM» 
شركـة ضحدودة املسؤولية

ابسمال الشركة : 3000000 داهم

املقر االجتماعي : تجزئة الر1اض، 
اقم 95، الطابق االول، الجديدة.
اقم التقييد في السج2 التجااي :

11017

تعديالت
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

 25 بتاا1خ  اعاله  املذكواة  للشركة 

انعينيعة  وديع  السيد   ،2021 يناير 

للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 
اقم H270578 تقرا ضا يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو21 

الى  اعاله  اليه  املشاا  العنوا   ضن 

بالجديدة،  الكائن  الجديد  العنوا  

الشقة    ،A عمااة   ،II عز1زة  اقاضة 

4F/D، الطابق االول. 

االسا�سي  القانو   صياغة  اعادة 

للشركة تبعا لهده التغييرات.

للشركة  الوحيد  الشر1ك  يمنح 
لحاض2  واسعة  صالحيات  املعنية 
للقيام  القراا  هدا  ضن  نسخة 
والقانونية  االداا1ة  باإلجراءات 

الجااي بها العم2 في هدا املجال.
اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 
لدى  المبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاا1خ 
 2 فبراير 2021 تحت عدد 26166.

خالصة وبيا 

7 C

« AGRO ENNAJAT» 
شركـة ضحدودة املسؤولية 
ابسمالها 100000  داهم

املقر االجتماعي: 5، الزنقة 7، الشقة 
3، الطابق الثاني، تجزئة السعادة، 
القدس، سيدي البرنو�سي، الداا 

البيماء. 
اقم التقييد في السج2 التجااي :

495143
تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي ضحرا بتاا1خ 
بتاا1خ  ضسج2   ،2021 ضااس  فاتح 
تم إعداد القانو    ،2021 ضااس   11
األسا�سي لشركة ضحدودة املسؤولية 

باملميزات التالية : 
ضحدودة  شركـة   : الشركة  شك2 

املسؤولية دات شر1ك وحيد.
 AGRO»  : الشركة  تسمية 

« ENNAJAT
االدو1ة  بيع   : الشركة  غـرض 
واملواد الكيماو1ة الفالحية واالسمدة 

واملواد املخصبة.
 ،5  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق الثاني،   ،3 الشقة   ،7 الزنقة 
سيدي  القدس،  السعادة،  تجزئة 

البرنو�سي، الداا البيماء. 
ضحدد  املبلغ   : الشركة  ابسمال 
 1000 داهم ضقسم إلى   100000 في 
داهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
الشر1كة  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيدة : 
 1000  : العرواني  نجات  السيدة 

حصة اجتماعية.
وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 
نجات  السيدة  ضحدودة  غير  ملدة 

العرواني .
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة المبط لدى املحكمة 
 19 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770822.
خالصة وبيا 

8 C

« RIAD JOHARA.COM » شركة
ضن  املنجز  ضوثق  عقد  بمقت�سى 
طرف ذ.زكر1اء كاعبوا ضوثق ببني ضالل 
واملسج2  يناير2020  في3  املؤاخ  و 
03/02/2020 بتاا1خ  ضالل   ببني 

OR : 802/2020 ;RE :20200 
 00084715012 عدد  تحت 
  Astrid HILSEN السيدة  باعت 
بتاا1خ  املزدادة  الجنسية  بملانية 
05/04/1965  الحاضلة لجواز السفر 
اقم C4G5TVX65 اصالتا عن نفسها 
 Johanna Mccabe و نيابة عن ابنتها
جميع  عن  بأملانيا  الساكنة   Hilsen
الشركة  لربسمال  املكونة  الحصص 
بجميع عناصرها املادية و املعنو1ة في 

« RIAD JOHARA.COM » شركة
ضقرها االجتماعي بمراكش املدينة 
تستغ2  .و  املعدة  داب  ازبزط  حي 
 ) الميافة  )داا  نشاط  ملمااسة 
املسجلة بالسج2 التجااي باملحكمة 
التجاا1ة بمراكش تحت عدد 76033 
وذالك  داهم   100.000 قداه  بثمن 
 M.Pavel Gurevich السيد  لفائدة 
 25/04/1980 بتاا1خ  املزداد 
لجواز  الحاض2  الجنسية   إسرائيلي 

السفر عدد  39015882.
9 C

 DOMAINE شركة
MACHALLAH

 SARL 

ضن  ضنجز  ضوثق  عقد  بمقت�سى 
طرف ذ.زكر1اء كاعبوا ضوثق ببني ضالل 
واملسج2   17/02/2020 و املؤاخ في 
 11/03/2020 بتاا1خ  ضالل  ببني 
 ;3980/2020 باالستخالص  األضر 
سج2   :  2020000412615012

اإليداع

العز1ز حيمري  السيد عبد  فوت 
بتاا1خ  املزداد  الجنسية  ضغربي 

 01/03/1971
التـعر1ف  اقم  لبطاقة  والحاض2 

.I223711 الوطنية
الساكن بزنقة الرباط اقم 19 حي 

املنظر الجمي2 بني ضالل  
باملائة   )66( وستو   ستة 
لشركة  املكونة  الحصص  ضن 
بجميع   DOMAINE MACHALLAH
بمبلغ  واملعنو1ة،  املادية  عناصره 

11.220.000 داهم.
لفائدة شركة اسما اكرو انفست  

« ASMA AGRO INVEST S.A »
شركة ضساهمة املسجلة باملحكمة 
بالسج2  البيماء  الداا  التجاا1ة 

التجااي تحت عدد 213883 .
 . 150.000.000داهم  ابسمالها 
زاو1ة زنقة  ضقرها االجتماعي ب129 
القوات  وشااع  اإلداي�سي  البريمي 
الداا   8 اقم   ٬  26 امللكية  املسلحة 

البيماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل تحت عدد 155 

بتاا1خ 10/02/2021.
10 C

Sté ALEPEX GROUP
SARL 

املقر االجتماعي : 123ضكرا زنقة 
قنيطرة بني ضالل.:

اقم التقييد بالسج2 التجااي : 
10739

بمقت�سى عقد توثيقي ضحرا ضن 
ضوثق  كاعبوا  زكر1اء  األستاذ  طرف 
 08/01/2020 بتاا1خ  ضالل   ببني 

و04/02/2020 .
األسا�سي  القانو   إعداد  تم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
الخصائص  تحم2  واحد  بشر1ك 

التالية 
 Sté «ALEPEX  : الشركة  تسمية 

«GROUP SARL
123ضكرا زنقة   : املقر االجتماعي 

قنيطرة بني ضالل.

 – العقااي  اإلنعاش   : الغرض 

بعمال   - البناء  املفاوضة وبيع ضواد 

ضتنوعة وبعمال البناء. 
ابس املال : 6.000.000 داهم

بقيمة  حصة   6000 إلى  ضقسم 

1000 داهم

الخليفي  العز1ز  عبد  السيد 

القاطن بايطاليا يملك 3000 حصة.

السيد املحجوب بلعيدي القاطن 

بدواا النشيط الزوائر بوالد يعيش بني 

ضالل يملك 1500 حصة.

السماللي  الرزاق  عبد  السيد 

شااع عبد   54 القاطن بإقاضة جواد 

الكر1م الخطابي ضراكش يملك 1500 

حصة.

السنة املالية : السنة امليالدية.  

ضدة الشركة : 99 سنة 

الرزاق  عبد  السيد  املسير 

السماللي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 827 االبتدائية بني ضالل تحت اقم 

بتاا1خ 25/11/2020

11 C

STE MEGADRO
SARL

شركـــــــــــــــة ذات املسؤوليــــــــــــــة 

املحــــــــــــــدودة  
ابسمالهـــــا 100.000 داهـــــم

ضقرها االجتماعي : ضركب ا1اض 

صوفيا ضجموعة  1 عمااة 9 ط 2  

شقة -6  ضرتيــــــــ2.

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفــــي  عقـــــد  ملقتميـــــات  طبقــــا 

بتطـــوا ,   16/03/2021 املــــؤاخ فــــي: 

األساســـي  القانـــو   تأسيـــــس  تـــــم 

املحـــدودة   املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليــــة :

 MEGADRO : تسميــة الشركـــــة

الشركـــة   : الشركـــة  بغــراض 

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة.

استيراد وتوزيع ضعدات العقاقير، 

وإعادة  الصماضات  األدوات، 

التصنيع. 

وبشكــ2 عــام العمليــات التجاا1ـة 
األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــواة.
ا1اض  ضركب   : االجتماعي  املقر 
  2 ط   9 عمااة  صوفيا ضجموعة  1 

شقة 6 - ضرتيــــــــ2. 
تحــــدد  لقــــد   : الربسمــــــــــــال 
: قــــداه  ضبلـــغ  فــــي  الشركــــة   ابسمــــال 
  1000 إلى  ضقســـم  داهــــــم   100.000
لكـــ2  داهـــم   100 فئـــة  ضــــن  حصـــة 

حصـــة ضفوتـــة كـــما يلـــي: 
السيـــد : يحيى بنكيرا  يصـــــ2 إلــــــى 

500 حصـــــة ضرقمــة ضــن 1 الــى 500
يصـــــ2  بنكيرا   ضحمد   : السيـــد 
إلـــــــى 500 حصــــة ضرقمة ضن 501 الى 

.1000
الشركــــــة  ضــــــدة  حــــــددت   : املـــــدة 
تاا1ــــخ  ضــــــن  ابتـــــــداء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
األول  يبـــدب   : املحاسبي  العام 
الواحــد  فـــي  و1نتهــي  ينايـــر  شهـــر  ضـــن 

والثالثيــن ضــن شهــر دجنبـــر.
التسييــــــــــــر : لقـــد بسنـــدت صالحيــــة 
يحيـــــى  السيـــــد:  إلـــى  الشركـــة  تسييــــر 

بنكيـــــــرا .
بنكيـــــرا   ضحمـــــد  السيـــــد  )و( 

كمسيـــر1ـــن ملــــدة غيـــــــر ضحـــــــددة.
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 
االبتدائيـــة  باملحكمـــة  المبـــط 

بتطـــوا  بتاا1ـــخ : 23/03/2021 
وتقييـــد   0678  : اقـــــم  تحـــت 
بتاا1ـــخ:  التجـااي  بالسجـــ2  الشركـــة 

تحـــت اقــــم : 28961
ضقتطـــف ضـــن بجـــ2 البيـــا  والنشـــر 

12 C

 STE SOMADIXON
 D’IMPORTATION ET

 DISTRIBUTION
SARL

اقـــم التقييـــد فـــي السجـــ2 التجــااي 
 24831

تفو1ــــــــــت حصــــــــــص 
العـــام  الجمـــع  بمقتمـــى 
االستثنائـــي املـــؤاخ فـــي01/03/2021. 

تمت املصادقة على :
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الوهـــــاب  عبد  السيـــــد.  تفو1ـــــت 
ضن  اجتماعيــــة  حصـــة   500 زا1ـــــق 
حصـــة    00 حصـــة،   1000 بصـــ2 
زو1تــــن  اساضــــة  السيـــد  لفائـــدة 
حصـــة لفائـــدة السيــــد هشــــام  و100 

بنعـــالل، بتاا1خ 01/03/2021  .
تـــــــــم االيـــــــــداع القانونـــــــــي بتطـــــــــوا  
اقـــــــــم  تحـــــــــت   22/03/2021 بتاا1ـــــــــخ 

.0663
13 C

 STE SOMADIXON
 D’IMPORTATION ET

DISTRIBUTION
SARL

املقـــر االجتماعــي : الطابــق األول 
تجزئـة بم كلثـوم شـااع غينيا زنقـة 2 

اقـــم 3 - ضرتيـــ2
اقـــم التقييـــد فـــي السجـــ2 التجــااي 

 24831
تعييـــــن ضسيـــــر جديـــــد

العـــام  الجمـــع  بمقتمـــى 
االستثنائـــي املـــؤاخ فـــي 01/03/2021 

تــم تعييــن ضسيــر جديــد
بنعــالل  هشـــام  السيــد  للشركـة 
تبعــا لقبـول استقالـة املسيــر السابــق 

السيــد عبـد الوهـاب زا1ـــق.  
بتطــــــوا   القانونــــــي  اإليــداع  تــــــــم 
اقــــــــم  تحــــــــت   22/03/2021 بتاا1ــــــــخ 

.0663
14 C

 STE SOMADIXON
 D’IMPORTATION ET

  DISTRIBUTION
SARL

طبولـــــة دوا الشهـــــداء اقـــــم -208  
تطـــــــوا 

اقـــم التقييـــد فـــي السجـــ2 التجــااي 
 24831

تحو1ـــــ2 املقـــــر االجتماعـــــي
العـــام  الجمـــع  بمقتمـــى 
االستثنائـــي املـــؤاخ فـــي01/03/2021 
تـــم تحو1ـــ2 املقـــر االجتماعــي الحالـــي 
طبولـــة دوا الشهـــــداء  للشركـــة ضـــن  

اقـــــم -208 تطـــــوا  الــــى الطابـــق األول 
تجزئـــة بم كلثـــوم شـــااع غينيـــا زنقـــة 2 

اقـــم 3 - ضرتيـــــ2.
تـــــــــم االيـــــــــداع القانونـــــــــي بتطـــــــــوا  
اقـــــــــم  تحـــــــــت   22/03/2021 بتاا1ـــــــــخ 

.0663
15 C

 DAKHLA WAST WATER
 TREATMENT SARL A

ASSOCIE UNIQUE
SIGLE D2WT

شـركـة ذات ضسؤولية ضحدودة 
لشر1ك وحيد

ابسمالها 100.000 داهم
ضقرها :حي املطاا شااع املقاوضة زنقة 

بئر انزاا  اقم  1
الداخلة
تأسيـــس

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إحداث  تم   ،02/02/2021
ضسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

ضحدودة لشر1ك وحيد.
 DAKHLA WAST  : التسميــة 
 WATER TREATMENT SARL A

 ASSOCIE UNIQUE
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شـركـة 

لشر1ك وحيد
الهــدف :

داخ2  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب بو خااجه لحسابها الخاص بو 

لحساب الغير إلى : 
جميع  وضعالجة  تصفية  ضحطة 

انواع املياه. 
انشاء ودااسة ضحطات املعالجة  .
العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجاا1ة،  الصناعية، 
عالقة ضباشرة بو غير ضباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
املقر االجتماعي :  حي املطاا  شااع 
 1 - اقم  انزاا   بئر  زنقة  املقاوضة 

الداخلة.
ضن تاا1خ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي

ابس املـال : حدد ابس املال في ضبلغ 

 1000 على  ضقسم  داهم   100.000

للواحـد  داهم،   100 حصة ضن فئة 

ضحمد   : الوحيد  الشر1ك  لفائدة 

ضاءالعيني  ببوه

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 

ضاءالعيني   ضحمد   : الوحيد  السيد 

ببوه

فاتـح  ضن  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

ك2  ضن  ديسمبر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األابــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  وادي 

عـدد تحـت   17/02/2021  يـوم 

اقم  التجااي  السج2   2021  /27 

17431
للنشر والبيا 

16 C

AUTO- ECOLE

EL HATTAB

SARLAU

36 تجزئة غيتا بن كيرا  بني ضالل 

ااس املال 100.000 دهم 

السج2 التجااي اقم 5959  

االستتنائي  القراا  بمقت�سى 

بتاا1خ    الشركة  للشركاء 

01/03/2021 تم ضا يلي :

قف2 التصفية  

التصفية   حساب  على  املصادقة 

وتقر1ر املصفي.

اعال  نهاية تصفية الشركة 

ابراء دضة املصفي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

عدد تحت  ضالل  ببني   االبتدائية 

264 /2021 بتاا1خ 08/03/2021

17 C

 LOGISTRANS MONDIAL
 SARLau

املقر االجتماعي :  

تجزئة النوا 3 الشطر 1 اقم 127 

الطابق االول فم اودي بني ضالل  
اقم التقييد بالسج2 التجااي

-11213-

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   04/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد   الشر1ك  دات  املحدودة 

تحم2 الخصائص التالية :

تسمية الشركة :

 LOGISTRANS MONDIAL  

 SARL au

 3 النوا  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
الشطر 1 اقم 127 الطابق االول فم 

اودي بني ضالل  

الغرض النق2 للغير 
ابس املــال 100.000داهم

السنة املـالية : السنة امليالدية

ضدة الشركة :  99 سنة 

حي  الطالب  ايت  يوسف  املسير 

اغير دضنات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اقم   تحت  ضالل  بني  االبتدائية 

337/2021 بتاا1خ 22/03/2021 

18 C

املركز الجهوي لالستثماا 

جهة الداا البيماء- سطات

ASTRANOC
SARL AU

عليه  ضصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببرشيد   19/03/2021 بتاا1خ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  لشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :

 ASTRANOC SARL  : التسمية 

AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشر1ك وحيد

تدقيق وبضن   : الهدف االجتماعي 

األنظمة املعلوضاتية



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8150

ابس املال : حدد ابسمال الشركة 
بمبلغ 100000  داهم في يد 

ز1نب نجيب 100000 داهم 
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير إلى 31   1 : ضن  السنة املالية 

ديسمبر ضن ك2 عام.
الرقم   6 شقة   : االجتماعي  املقر 

102 بيركوا برشيد
التسيير  حق  بعطي   : التسيير 
غير  ملدة  نجيب  ز1نب   : للسيدة 

ضحددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تحت اقم 386/2021 كما تم تسجي2 
بتاا1خ  التجااي  بالسج2  الشركة 
23/03/2021 تحت عدد 911 1 .    
19 C

املركز الجهوي لالستثماا 
جهة الداا البيماء- سطات

 CENTRE D’HÉMODIALYSE
 HAD SOUALEM

SARL AU
عليه  ضصادق  عقد  بمقت�سى 
املكي   بسيدي   18/03/2021 بتاا1خ 
تم وضع النظام األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  لشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :
 Centre  : التسمية 
  d’hémodialyse had soualem

SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشر1ك وحيد
ضركز بضراض   : الهدف االجتماعي 

الكلى وتصفية الدم
ابس املال : حدد ابسمال الشركة 

بمبلغ 100000 داهم في يد 
هند اضعيوض 100000 داهم 

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

يناير إلى 31   1 : ضن  السنة املالية 
ديسمبر ضن ك2 عام.

المحى  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
بقعة اقم 1  السوالم برشيد

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 

غير  ملدة  اضعيوض  هند   : للسيدة 

ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت اقم 371/2021 كما تم تسجي2 

بتاا1خ  التجااي  بالسج2  الشركة 

22/03/2021 تحت عدد 889 1. 

20 C

  FRIGO NOUR CHAOUIA 
SARL AU

عليه  ضصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببرشيد   22/03/2021 بتاا1خ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  لشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص   التالية :

التسمية : 

 FRIGO NOUR CHAOUIA

SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشر1ك وحيد

الهدف االجتماعي : وحدة تبريد

ابس املال: حدد ابسمال الشركة 

بمبلغ 100000 داهم في يد 

املصطفى نجاح 100000داهم 

ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير إلى 31   1 : ضن  السنة املالية 

ديسمبر ضن ك2 عام.

املقر االجتماعي : دواا كر1ز جماعة 

جاقمة برشيد

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 

غير  ملدة  نجاح  املصطفى  للسيد: 

ضحددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت اقم 399/2021 كما تم تسجي2 

بتاا1خ  التجااي  بالسج2  الشركة 

25/03/2021 تحت عدد 927 1.    

21 C

املركز الجهوي لالستثماا 

جهة الداا البيماء- سطات

)ضلحقة برشيد(

 FIORANO IMM
SARL

عليه  ضصادق  عقد  بمقت�سى 
تم  بالسوالم   18/03/2021 بتاا1خ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تحم2  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
  FIORANO IMM  : التسمية 

  SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة 
الهدف االجتماعي : ضنعش عقااي
ابس املال : حدد ابسمال الشركة 

بمبلغ 100000 داهم في يد 
         50.000 اليشعى  الوهاب  عبد 

داهم
          50.000 اليشعى  املجيد  عبد 

داهم
ضن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير إلى 31   1 : ضن  السنة املالية 

ديسمبر ضن ك2 عام.
املقر االجتماعي : 55 تجزئة ا1اض 

الساح2 السوالم برشيد
التسيير  حق  بعطي   : التسيير 
للسيدين: عبد الوهاب اليشعى وعبد 

املجيد اليشعى ملدة غير ضحددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تحت اقم 388/2021 كما تم تسجي2 
بتاا1خ  التجااي  بالسج2  الشركة 
23/03/2021 تحت عدد 14915.    
22 C

املركز الجهوي لالستثماا

جهة بني ضالل -خنيفرة

 SPEED MAROC FIBRE 
 OPTIQUE  S.M.F.O

SARL AU
100.000DH

اعال  عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشر1ك وحيد 

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   16/03/2021
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر1ك وحيد

 SPEED MAROC  *  : التسمية 

 * FIBRE OPTIQUE*S.M.F.O

بنظمة  تركيب   : الشركة  غرض 

الصيانة  خدضات   - الشبكات 

واملعدات - التجااة.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 896 

الطابق األول حي االض2، خر1بكة

ضدة الشركة: 99 سنة.

 100000  : ضبلغ ابسمال الشركة 

داهم 

إلى  ضقسمة  النقدية:  الحصص 

داهم   100 فئة  ضن  حصة   1000

للحصة ضوزعة على :  

لبيد ضصطفى : 100000 داهما. 

الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو1نهم :

 896 لبيد ضصطفى الساكن اقم 

حي االض2، خر1بكة

توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 

للسيد لبيد ضصطفى ضسير وضساهم 

ملدة غير ضحدودة.

ب  القانوني  االيداع  تم 

19/03/2021 تحت اقم 6935.

23 C

املركز الجهوي لالستثماا

جهة بني ضالل -خنيفرة

 SOCIETE MAZAREE SAHEL 
SARL

100.000DH

اعال  عن تأسيس «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   16/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة 

 SOCIETE MAZAREE  : التسمية

 SAHEL
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البيض  تاجر   : الشركة  غرض 
 - البيض  وتوزيع  نق2   - والتغليف 

استيراد وتصدير 
عنوا  املقر االجتماعي : كراج اقم 
االض2،  حي  الصناعية  املنطقة   12 

خر1بكة
ضدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : ضبلغ ابسمال الشركة 
داهم

إلى  ضقسمة   : النقدية  الحصص 
داهم   100 فئة  ضن  حصة   1000

للحصة ضوزعة على :  
  :50.000 الدين  صالح  بنطيبة 

داهما. 
كاسيم وهيبة : 50.000 داهما.

الحصص العينية : 
الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو1نهم:
بنطيبة صالح الدين الساكن حي 
عي  الشق   6 اقم   27 الفم2 زنقة 

الداا البيماء
تجزئة  الساكنة  وهيبة  كاسيم 
السوالم  حد   265 الرقم  اليوسفية 

برشيد
توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 
للسيد بنطيبة صالح الدين والسيدة 
كاسيم وهيبة كمسيرين وكمساهمي  

ملدة غير ضحدودة. 
ضااس  تم االيداع القانوني ب19 

2021 تحت اقم 6933
24 C

املركز الجهوي لالستثماا

جهة بني ضالل -خنيفرة

CEVETAC
SARL

100.000DH
اعال  عن تأسيس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
بتاا1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   17/03/2021
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة 
 CEVETAC : التسمية

غرض الشركة: التحقق ضن بجهزة 
التحكم واإلدااة للنق2 

اقم  1  االجتماعي:  املقر  عنوا  
السوق القديم الطابق الثاني بلوك د 

زنقة 21 غشت، خر1بكة
ضدة الشركة: 99 سنة.

 100.000  : ضبلغ ابسمال الشركة 
داهم

إلى  ضقسمة   : النقدية  الحصص 
داهم   100 فئة  ضن  حصة   1000

للحصة ضوزعة على:  
بوهراوي سعيد 50.000:  داهما. 

ضكوا زوهير: 50.000 داهما.
الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسماء 
والعائلية وعناو1نهم:

املجمع  الساكن  سعيد  بوهراوي 
اجزناية   33 اقم   1 جدة   3 الحسني 

طنجة
املنطقة  الساكن  زوهير  ضكوا 
اجزناية  اقم82   قطعة  الصناعية 

طنجة
توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 
للسيد بوهراوي سعيد والسيد ضكوا 
زوهير كمسيرين وكمساهمي  ملدة غير 

ضحدودة. 
تم االيداع القانوني ب  2 ضااس 

2021 تحت اقم 6953
25 C

FINCOSA MARRAKECH

وسكارعبدالواحد
فسخ عقد تسيير حر ألص2 تجااي 

)األشخاص الطبيعيو (
فسخ عقد تسيير حر ألص2 تجااي

وسكااعبدالواحد
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 16 
2020  تم فسخ عقد التسيير  ضااس 
السيد)ة(  طرف  ضن  املوقع  الحر 
)بصفته)ا(  وسكاا  عبدالواحد 
ضالك)ة( لألص2 التجااي( الحاض2)ة( 
اقم   للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 
بالعنوا   القاطن)ة(    J810825
والسيد)ة(  فرنسا  فرنسا   .  - فرنسا 
)بصفته)ا(  ااجدال  نايت  عدنا   
ضسير)ة( حرا )ة((  الحاض2)ة( للبطاقة 
 MC154749  الوطنية للتعر1ف اقم

1 حرف  بالعنوا  املسيرة  القاطن)ة( 

ضراكش     0000  -  580 اقم  س 
التجااي  بالسج2  واملسج2  املغرب 

تحت   بمراكش  التجاا1ة  باملحكمة 

عدد 101598 .

1I

WORFLI

WORFLI
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

WORFLI

 KSAR ERRAHBA LAKDIMA

 ERRACHIDIA-LKHENG ،

ERRACHIDIA ،50000 املغرب

WORFLI شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

 KSAR ERRAHBA LAKDIMA

 ERRACHIDIA-LKHENG - 50000

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14601

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   06

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.WORFLI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PUBLICITE -NEGOCIANT

.       -TRAVAUX DIVERS

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 KSAR ERRAHBA LAKDIMA

 ERRACHIDIA-LKHENG - 50000

الرشيدية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد كر1مي وليد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد كر1مي وليد عنوانه)ا( اقم 

الرشيدية   50000 الفتح  تجزئة   10

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد كر1مي وليد عنوانه)ا( اقم 

الرشيدية   50000 الفتح  تجزئة   10

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاا1خ  بالرشيدية  االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 304.

2I

FIDIC CONSEIL

ABHA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDIC CONSEIL

 N°2 BLOC 21  ETAGE 2  HAY

 HASSANI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ABHA شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي سيدي 

بوالنواا حي ازواا  إضنتانوت ضراكش 

- 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

108273

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
.ABHA : اإلقتماء بمختصر تسميتها
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

ضالعب كرة القدم املصغرة.
سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بوالنواا حي ازواا  إضنتانوت ضراكش 

- 0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : اكرام  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اكرام  احمد  السيد 
الباحة ص ب 9 11 اململكة العربية 

السعودية . . ..
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اكرام  احمد  السيد 
الباحة ص ب 9 11 اململكة العربية 

السعودية . . .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   16 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 117345.
3I

COMPTAFFAIRES

S2FI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
S2FI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : شااع 
املقاوضة الحسنية 1 زنقة 17 اقم 
271 العالية - 20800 املحمدية 

املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.23243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2020 دجنبر   21 في  املؤاخ 
املسؤولية  ذات  شركة   S2FI ح2 
 100.000 ابسمالها  ضبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 
 17 زنقة   1 شااع املقاوضة الحسنية 
اقم 271 العالية - 20800 املحمدية 
تحقيق  في  لصعوبة  نتيجة  املغرب 

هدف الشركة.
و عي :

السيد)ة( عبد اللطيف   ضحاضدين 
و عنوانه)ا( حي االزهر عمااة 31 اقم 
 20000 البرنو�سي  اي    شطر   87
)ة(  كمصفي  املغرب  البيماء  الداا 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
شااع  وفي   2020 دجنبر   21 بتاا1خ 
اقم   17 زنقة   1 الحسنية  املقاوضة 
املحمدية   28800  - العالية   271

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  باملحمدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 813.
 I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION

 AUTHENTIC
 CONSTRUCTIONS
GENERALES - A.C.G

إعال  ضتعدد القرااات

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION

 ,)I( إقاضة اإلضام السهيلي, عمااة ي
شقة اقم 3, املحاضيد 7 اسكجوا ، 

0000 ، ضراكش املغرب
 AUTHENTIC CONSTRUCTIONS
GENERALES - A.C.G «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: إقاضة 

طيبة عمااة ب2 شقة اقم 10 شااع 
ضوالي عبد هللا - 0000  ضراكش 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.48519
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 01 دجنبر 2020
تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 
الشركة  تسمية  تغيير  ضايلي: 
 AMENAGEMENT( ضن 
 ZONING ENVIRONNEMENT
 DEVELOPPEMENT DE
 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
إلى   ET PRIVES (AZED-BTP-P
 AUTHENTIC CONSTRUCTIONS

GENERALES - A.C.G - SARL
على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 
بمبلغ  الشركة:  ابسمال  افع  ضايلي: 
بي  داهم   1.000.000,00 قداه 
إلى  داهم   1.000.000,00 ضن 
طر1ق  عن  داهم   2.000.000,00
باباح بو عالوات  بو  ادضاج احتياطي 

إصداا في ابس ضال 
قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

ضالءضة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :3 اقم  بند 
اتخذت  الشركة:  تسمية  ضايلي: 
 AUTHENTIC   - اسم   الشركة 
 C O N S T R U C T I O N S

GENERALES- A.C.G- ش.م.م
بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 
اآلتي  الشركاء  قدم  املساهمات: 
النقدية  املساهمات  بسمائهم  ذكر 
ضبلغ  عادل  بوغت  السيد  التالية- 
السيدة   - داهم    1.500.000,00.
بوغت ملياء  ضبلغ 500.000,00 داهم 
- ضجموع املساهمات 2.000.000,00 
داهم ) ضليوني  داهما(                                       
بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
ابسمال  حدد  الشركة:  ابسمال 
داهما  ضليوني   ضبلغ  في  الشركة 
ضقسمة  داهم(   2.000.000,00(
حصة،   )20.000( إلى عشرو  بلف 
داهم  ضائة  ضنها  واحدة  ك2  قيمة 
ضحراة  و  ضككتبة  داهم(،   100(

حسب  للشركاء  ضخولة  بالكاض2 

نسبة ضساهمتهم في ابس املال كالتالي:  

السيد بوغت عادل 15.000 حصة  - 

 - 5.000 حصة  السيدة بوغت ملياء  

املجموع : 20.000 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   18 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 119608.

5I

كونسيلت هلب

HB HOME ART
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

كونسيلت هلب

 Chakib Arssalan Etg 3 No 10

 TETOUAN Chakib Arssalan Etg

 3 No 10 TETOUAN، 93000،

Tétouan املغرب

HB HOME ART شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع جب2 

كلتي املنطقة 3 املبنى 3 البوجرح 

سوفلى تطوا   93000 تطوا   

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28363

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 HB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HOME ART

تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجميع املطابخ الحديثة.
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شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
جب2 كلتي املنطقة 3 املبنى 3 البوجرح 
تطوا     93000 تطوا    سوفلى 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة ضر1م بنحليمة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 1000  : بنحليمة  ضر1م  السيدة 

بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة ضر1م بنحليمة عنوانه)ا( 
شااع بالل بن اباح اقم 273 93000 

تطوا   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة ضر1م بنحليمة عنوانه)ا( 
شااع بالل بن اباح اقم 273 93000 

تطوا   املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوا   بتاا1خ 31 دجنبر 

2020 تحت اقم 3280.
6I

ضما  لالستثماا

ABTE GYPSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ضما  لالستثماا
اقم 6 طر1ق داا �سي عي�سى حي 

اعز1ب الزضواي ، 46000، اسفي 
املغرب

ABTE GYPSE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 
املغوااي اقم 23 سيدي واص2 - 

46000 اسفي املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.603

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير  في  0  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( املصطفى دضا  

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   3.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.000

ضحمد دضا  بتاا1خ 05 فبراير 2021.

دضا   عي�سى  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   3.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.000

ضحمد دضا  بتاا1خ 05 فبراير 2021.

دضا   ضيلود  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   3.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.000

ضحمد دضا  بتاا1خ 05 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   11 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 169.

7I

ضما  لالستثماا

ABTE GYPSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

ضما  لالستثماا

اقم 6 طر1ق داا �سي عي�سى حي 

اعز1ب الزضواي ، 46000، اسفي 

املغرب

ABTE GYPSE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

املغوااي اقم 23 سيدي واص2 - 

46000 اسفي املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.603

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 املؤاخ في  0 فبراير 

ضسير جديد للشركة السيد)ة( دضا  

ضحمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 169.

8I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE BOUYZAZAR-CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
 STE BOUYZAZAR-CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي بو1زازاا  

- 62000 الناظوا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

445
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BOUYZAZAR-CASH
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تحو21 األضوال والخدضات املالية
والكهرباء  املاء  فواتير  استخالص 

والهاتف واألنترنت.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بو1زازاا  - 62000 الناظوا املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:
الزهراء   فاطمة  االضاضي  السيدة 
داهم   50.000 حصة بقيمة   500   :

للحصة .
 500   : نادية  االضاضي  السيدة 
حصة بقيمة 50.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الزهراء   فاطمة  االضاضي  السيدة 
الزاقطوني  ضحمد  شااع  عنوانه)ا( 
الناظوا   62652 ازغنغا     38 اقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  نادية  االضاضي  السيدة 
 20000 االلفة   78 اقم   126 زنقة 

الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الزهراء   فاطمة  االضاضي  السيدة 

الزاقطوني  ضحمد  شااع  عنوانه)ا( 
الناظوا   62652 ازغنغا    38 اقم 

املغرب

عنوانه)ا(  نادية  االضاضي  السيدة 
 20000 االلفة   78 اقم   126 زنقة 

الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 25 فبراير 

2021 تحت اقم 445.

9I

ACCUR CONSULTING

FOOT CAMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ACCUR CONSULTING

العمااة اقم 1 الطابق التالث ضجمع 

الفردوس ، 25000، خر1بكة املغرب

FOOT CAMP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضوطن 

بعمااة 1 الشقة اقم 5 الطابق 

الثالث ضجمع الفردوس  - 25000 

خر1بكة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.6811

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   02 في  املؤاخ 

املصادقة على :

بنادي  فيروز  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   167

500 حصة لفائدة  السيد )ة( زكر1اء 

ضربوح بتاا1خ  0 ضااس 2021.

بنراحي  وليد  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   166

500 حصة لفائدة  السيد )ة( زكر1اء 

ضربوح بتاا1خ  0 ضااس 2021.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بخر1بكة  بتاا1خ 05 ضااس 

2021 تحت اقم 182.
10I

ACCUR CONSULTING

 TAWBA PIECES AUTO SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING
العمااة اقم 1 الطابق التالث ضجمع 
الفردوس ، 25000، خر1بكة املغرب
 TAWBA PIECES AUTO SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضوطن 
بعمااة 1 الشقة اقم 5 الطابق 

الثالث ضجمع الفردوس - 25000 
خر1بكة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
6879

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.TAWBA PIECES AUTO SARL AU

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املركبات واشغال ضتنوعة.

ضوطن   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بعمااة 1 الشقة اقم 5 الطابق الثالث 
خر1بكة   25000  - الفردوس  ضجمع 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ااجي  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ااجي  يوسف  السيد 
خر1بكة   25000 جميلة   بلوك   73

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد يوسف ااجي عنوانه)ا( 73 
بلوك جميلة 25000 خر1بكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخر1بكة  بتاا1خ 18 فبراير 

2021 تحت اقم 79.
11I

Sté quick bridge

ACRO SOURCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
ACRO SOURCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى بديعة   شااع عبد املوضن 
بن علي الطابق الثاني - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2023
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ACRO : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.SOURCE
-دااسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبعمال الري والتنقيط
- استيراد وتصدير
- بشغال ضختلفة.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املسمى بديعة   شااع عبد املوضن بن 

علي الطابق الثاني - 35100 جرسيف 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : فردي  بلقاسم  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : حفااي  البشير  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فردي  بلقاسم  السيد 

اسبانيا 29120 اسبانيا اسبانيا.

عنوانه)ا(  حفااي  البشير  السيد 
السداة   تجزئة  كندا  ايموزاا  زنقة 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فردي  بلقاسم  السيد 

اسبانيا 29120 اسبانيا اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 1032/2021.

12I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ELHADDAYLY TRAVAUX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

ELHADDAYLY TRAVAUX شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  ضركز 

تاضري ضلحق تاضري ضواحي اكادير- 

تاضري - 80502  اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

46713

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELHADDAYLY TRAVAUX

بعمال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضتنوعة البناء.

ضركز    : االجتماعي  املقر  عنوا  

تاضري ضلحق تاضري ضواحي اكادير- 

تاضري - 80502  اكادير املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

الصمد  عبد  الهديلي  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الصمد  عبد  الهديلي  السيد 

اقم  ب  بلوك  النهمة  حي  عنوانه)ا( 

273 الداااكة اكادير    800    اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الصمد  عبد  الهديلي  السيد 

اقم  ب  بلوك  النهمة  حي  عنوانه)ا( 

273 الداااكة اكادير    800 اكادير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98837.

13I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

WHITE GROUPE
إعال  ضتعدد القرااات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
WHITE GROUPE  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي:  تقسيم 
بكباا اقم 43 حي املزاا بيت ضلول  - 

86150 بيت ضلول املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.39165

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 22 ببر21 2019

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 
عبد  بعراب  السيد  تفو1ت  ضايلي: 
ضن  اجتماعية  حصة   1 0 السالم 
السيد  لفائدة  حصة      200 بص2 
تفو1ت  و  بوسوس  ادايس  ضوالي 
حصة   200 خليفة  السيدالرضاني 
حصة   200 بص2  ضن  اجتماعية 
لفائدة السيد ضوالي ادايس بوسوس

على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 
جديد  ضشااك  ضدير  تعيي   ضايلي: 

السيد ضوالي ادايس بوسوس
على  ينص  الذي   :03 اقم  قراا 
نق2 املكتب املسج2 للشركة  ضايلي: 
ضن عنوانها القديم الكائن في الطابق 
الداخلة  عمااة   03 اقم  الثاني 
ضجموعة 221 شااع حسن األول حي 
الجديد  عنوانها  إلى  بكادير  الداخلة 
املوجود في تقسيم بكباا اقم 43 حي 

املزاا بيت ضلول
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :01 اقم  بند 
ادايس  ضوالي  السيد  حصة  ضايلي: 

بوسوس 610 حصة
على  ينص  الذي   :02 اقم  بند 
سعاد  كاضلي  السيدة  حصة  ضايلي:  

150 حصة

على  ينص  الذي   :03 اقم  بند 

عبد  بعراب  السيد  حصة  ضايلي:  

السالم 60  حصة

على  ينص  الذي  اقم  0:  بند 

ضايلي: حصة السيد بحمد ااتوب 80 

حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98834.

1 I

NCG EXPERTISE

BAK MAROC TRANSPORT
إعال  ضتعدد القرااات

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  BAK MAROC TRANSPORT

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: دواابيت 

بضهاوش بيت تيموا ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.81705

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 23 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

سعيد البقال كمسير  تعيي  السيد  

تاني لشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :12 اقم  بند 

البقال  السيد سعيد  تعيي   ضايلي:  

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

اقم EE470057 كمسير  تاني لشركة 

و ابقاء  السيد البقال بوجمعة كمسير 

بول لشركة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 3249.

15I

FIDUCIAIRE CAFMA

 NEW-MEUBLEMENT

ISSAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

 NEW-MEUBLEMENT ISSAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي عر1ض 

1 زنقة 100 اقم 01 الناظوا - 

62000 الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

597

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

NEW-  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.MEUBLEMENT ISSAM

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات املنزلية األخرى بالتقسيط في 

املتاجر املتخصصة ; 

بيع األثاث املنزلية بالتقسيط ..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عر1ض 1 زنقة 100 اقم 01 الناظوا - 

62000 الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : عصام  بوجراف  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد بوجراف علي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بوجراف عصام عنوانه)ا( 
 01 اقم   100 زنقة   1 عر1ض  حي 

الناظوا 62000 الناظوا املغرب.

السيد بوجراف علي عنوانه)ا( حي 
100 اقم 01 الناظوا  عر1ض 1 زنقة 

62000 الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بوجراف عصام عنوانه)ا( 
 01 اقم   100 زنقة   1 عر1ض  حي 

الناظوا 62000 الناظوا املغرب

السيد بوجراف علي عنوانه)ا( حي 
100 اقم 01 الناظوا  عر1ض 1 زنقة 

62000 لناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 19 ضااس 

2021 تحت اقم 597.

16I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE ORTHO GAME  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

STE ORTHO GAME  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 64 ضتجر 

9 قساا1ة قباج  اقم ا 16 فاس - 

30000 فاس املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.27361
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  املؤاخ في 13 فبراير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبلغ    STE ORTHO GAME  SARL
وعنوا   داهم   300.000 ابسمالها 
ضقرها اإلجتماعي 64 ضتجر 9 قساا1ة 
قباج  اقم ا 16 فاس - 30000 فاس 
املغرب نتيجة ل : - االتفاق على انهاء 

الشركة..
و حدد ضقر التصفية ب 64 ضتجر 
 - فاس   16 اقم ا  قساا1ة قباج    9

30000 فاس املغرب. 
و عي :

و  الرخى  فوز1ة    السيد)ة( 
اقم  1  األناقة  تجزئة  عنوانه)ا( 
فاس   30000 فاس  يموزاا  ا  طر1ق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  بنسودة  يونس    السيد)ة( 
عنوانه)ا( 89 تجزئة الكولوضب طر1ق 
فاس املغرب   30000 ا يموزاا فاس 

كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( سعد   دباغ و عنوانه)ا( 
اقاضة غيثة الزهوا   38 شااع بيروث 
فاس املغرب كمصفي   30000 فاس 

)ة( للشركة.
السيد)ة( كر1مة   اداي�سي سرغيني 
الكولوضب  تجزئة   89 عنوانه)ا(  و 
فاس   30000 فاس  يموزاا  ا  طر1ق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1332.
17I

RIVE DROITE CONSULTING

 VEXIN  SERVICES ET
ENERGIE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
زنقة األندلس اقم 26، الحي 

اإلدااي، عمااة بنطوليا، الطابق 5، 
اقم 16 ، 90000، طنجة املغرب

 VEXIN  SERVICES ET ENERGIE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

يوسف بن تاشفي ، اقم 5، الطابق 

2 اقم 3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

10 2 1

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  VEXIN : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.SERVICES ET ENERGIE

بنـاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وضقاهي،  ونزل،  فندق،  واستغالل 

وقاعة  بفراح؛  وقاعة  وضطاعم، 

بلعاب؛

بناء واستغالل ضحطة بنزين؛

ضــركـن لجميع العربات التي تسير 

على الطرقات؛

كــراء املـخـاز ؛

بنواع  جميع  وتصدير  استيراد 

املنتجات واألدوات 

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
يوسف بن تاشفي ، اقم 5، الطابق 2 

اقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بيــوب  التـوزانـي  السيد 

للحصة  داهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -.

وصفات وضواطن الشركاء :

بيــوب عنوانه)ا(  التـوزانـي  السيد 

بساحة األضم اقم 16 90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بيــوب عنوانه)ا(  التـوزانـي  السيد 

بساحة األضم اقم 16 90000 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   17 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2645.

18I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAZRAK HOSPITALITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجاا1ة بو شعاا 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

LAZRAK HOSPITALITY «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

العركوب اقم 01- 772 - 73000 

الداخلة املغرب.

«إضافة تسمية تجاا1ة بو شعاا»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.14695

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرا   2021 فبراير   03 في  املؤاخ 

إضافة شعاا تجااي للشركة وهو:

DAKHLA SOUTH BAY

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاا1خ  2  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2021 تحت اقم 315.

19I

FINCOSA MARRAKECH

 PHARMACIE CARREFOUR
AL MAZAR

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شااع عبد الكر1م الخطابي اقاضة 
اقية عمااة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، ضراكش 

املغرب

 PHARMACIE CARREFOUR AL

MAZAR شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضنطقة 

سياحية اكدال املركز التجااي املزاا 
اقم S10 - 40000 ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112695

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 PHARMACIE CARREFOUR AL

.MAZAR

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

ضنطقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

سياحية اكدال املركز التجااي املزاا 
اقم S10 -  0000 ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

4.145.700 داهم، ضقسم كالتالي:

  : حمدوش  حليمة  السيدة 

داهم   100 بقيمة  حصة   41.457

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حمدوش  حليمة  السيدة 

كولف الشر1فية فيال اقم  عنوانه)ا( 

09 بوعكاز  0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حمدوش  حليمة  السيدة 

كولف الشر1فية فيال اقم  عنوانه)ا( 

09 بوعكاز  0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم  12208.

20I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAZRAK HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

LAZRAK HOSPITALITY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

العركوب اقم 01- 772 - 73000 

الداخلة املغرب.

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.14695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   03 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

 10.000» بي ضن  داهم»   290.000»

عن  داهم»   300.000» إلى  داهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر1ق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2021 تحت اقم 315.

21I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAZRAK HOSPITALITY
شركة املحاصة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
LAZRAK HOSPITALITY شركة 

املحاصة
وعنوا  ضقرها االجتماعي شااع 

العركوب اقم 01- 772 - 73000 
الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.14695
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   03 في  املؤاخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
بيع املشروبات الكحولية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  2  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2021 تحت اقم 315.
22I

INFOPLUME

VADU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
9 1 شااع ضحمد الخاضس اقاضة 

ضيموزا 1 اقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

VADU شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
ضراكش، إقاضة كوبوستيال، 

الطابق ، اقم35 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
114689

 18 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
.VADU : اإلقتماء بمختصر تسميتها
تسو1ق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس  ضنتجات  جميع  وتوزيع 

الجاهزة.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ضراكش، إقاضة كوبوستيال، الطابق ، 

اقم35 - 90000 طنجة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : عدنا   املرابط  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عدنا   املرابط  السيد 
الحسيمة، دوااطمرقلت، بني حديفة 

32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عدنا   املرابط  السيد 
الحسيمة، دوااطمرقلت، بني حديفة 

32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم -.
23I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAZRAK HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

LAZRAK HOSPITALITY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي شااع 
العركوب اقم 01- 772 - 73000 

الداخلة .
تحو21 الشك2 القانوني للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.14695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 03 فبراير 2021 تم تحو21 
الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

املساهمة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  2  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2021 تحت اقم 315.

2 I

CADES SARL

EVE-IMMO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL
 -46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EVE-IMMO  شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46 شااع 
الزاقطوني ط2 اقم-6 0 200  الداا 

البيماء 0 200 الداا البيماء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
493145

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
EVE-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. IMMO
ضطوا   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي ، بناء.
عنوا  املقر االجتماعي : 46 شااع 
الزاقطوني ط2 اقم-6 0 200  الداا 
البيماء  الداا   200 0 البيماء 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : اليعبودي  هند  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة هند اليعبودي عنوانه)ا( 
البستا  بن عبيد داا بوعزة  تجزئة 
الداا   20 00 النواصر الدااالبيماء 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة هند اليعبودي عنوانه)ا( 
البستا  بن عبيد داا بوعزة  تجزئة 
الداا   20 00 النواصر الدااالبيماء 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  0  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

25I

MAIROUCHE FISC

ART-GANE CONCEPTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
155 شااع ضحمد السادس اقاضة 

سلمى الطابق االول اقم 03 كلميم ، 
81000، كلميم املغرب

ART-GANE CONCEPTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ايكي 
الخميس بونعما  تيزنيت - 85000 

تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
4697

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
ART-  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.GANE CONCEPTION
 import  : بإيجاز  الشركة  غرض 
export de produits cosmétiques /
 Production, vente et exportation
 d’huile d’argane et ses produits

.dérivés
ايكي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 85000  - تيزنيت  الخميس بونعما  

تيزنيت املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : السيد ضيروش ضصطفى 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 500   : يوسف  ضيروش  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
ضصطفى  ضيروش  السيد 
تغجيجت  اكوضاض  دواا  عنوانه)ا( 

كلميم 81000 كلميم املغرب.
السيد ضيروش يوسف عنوانه)ا( 

ايطاليا 11111 ضيالنو ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  ضيروش  السيد 
 81000 كلميم  تغجيجت  اكوضاض 

كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاا1خ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت اقم 165.

26I

الشتيوي ادايس

 MAAKOULATCOM
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الشتيوي ادايس
حي املسيرة الخمراء م/ب زنقة/02 
اقم / 1 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
 MAAKOULATCOM

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
الخمراء زنقة الرضوا  اقم 31 ب - 

92150 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2907
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 MAAKOULATCOM  :

.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

بيع املواد الغذائية
بيع املواد الغذائية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املسيرة الخمراء زنقة الرضوا  اقم 

31 ب - 92150 القصر الكبير املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
:  50 حصة  السيد انس املكودي 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .
 50   : السيد بدا الدين املكودي 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد انس املكودي عنوانه)ا( حي 
املسيرة الخمراء زنقة الرضوا  اقم 

31 ب 92150 القصر الكبير املغرب.
املكودي  الدين  بدا  السيد 
النهمة   جنا   اقاضة  عنوانه)ا( 

10999 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد انس املكودي عنوانه)ا( حي 
املسيرة الخمراء زنقة الرضوا  اقم 

31  92150 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 26  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2021 تحت اقم  21.

27I

DAR COMPTABILITE

 EL JARROUDI TRANS ET
LOGISTIQUE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 EL JARROUDI TRANS ET
LOGISTIQUE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اوالد 
بو طيب سكتوا ا ص ب 62030 
الناظوا - 62030 الناضوا املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
21711

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 EL JARROUDI TRANS ET

.LOGISTIQUE
و  نق2    : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  املستوى  على  السلع  تجميع 

والدولي.
اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 62030 ب  ص  ا  سكتوا  طيب  بو 

الناظوا - 62030 الناضوا املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000 السيد فيص2 الجرودي :  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد فيص2 الجرودي عنوانه)ا( 
 62000 سيدال   بني  بااوال  دواا 

الناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد فيص2 الجرودي عنوانه)ا( 
 62000 سيدال  بني  بااوال  دواا 

الناضوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 17 فبراير 

2021 تحت اقم 377.
28I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ATAR DEVELOPMENTS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ATAR DEVELOPMENTS شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
العركوب اقم 01- 772 الداخلة 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17585

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ATAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.DEVELOPMENTS

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير فندق.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الداخلة  اقم  01-772  العركوب 

73000 الداخلة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد شمس الدين سيدي باب 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

سيدي  الدين  شمس  السيد 

اقاضة نسيم   8 قطاع  بابا عنوانه)ا( 

الر1اض عمااة 6 شقة 1 حي الر1اض 

10000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

سيدي  الدين  شمس  السيد 

اقاضة نسيم   8 قطاع  بابا عنوانه)ا( 

الر1اض عمااة 6 شقة 1 حي الر1اض 

10000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 381.

29I

RIVE DROITE CONSULTING

CBVL DU NORD SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
زنقة األندلس اقم 26، الحي 

اإلدااي، عمااة بنطوليا، الطابق 5، 
اقم 16 ، 90000، طنجة املغرب

 CBVL DU NORD SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

يوسف بن تاشفي ، اقم 5، الطابق 

2 اقم 3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114333

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 CBVL  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.DU NORD SARL AU

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي ؛

األاا�سي،  تجزئة  عمليات  إنجاز 

وتشييد البنايات املخصصة للسكن 

بو االستغالل التجااي بو الصناعي بو 

اإلدااي، بهدف بيعها بو كرائها؛

بناء واستغالل املراكز ؛

واملركبات  الترفيه  ضراكز  بناء 

السياحية ؛

بناء بيوت االصطياف قصد بيعها 

بو كرائها ؛

استغالل النزل و الفنادق ؛ 

بو بيع بو كراء جميع بدوات  شراء 

البناء ؛

األضالك  وجميع  األاا�سي  شراء 
املبنية بو املخصصة للبناء، وبيعها ؛

بنواع  جميع  وتصدير  استيراد 
املنتجات واألدوات 

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
يوسف بن تاشفي ، اقم 5، الطابق 2 

اقم 3 - 90000 طنجة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بيوب  التـوزاني  السيد 
بساحة األضم اقم 16 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بيوب  التـوزاني  السيد 
بساحة األضم اقم 16 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   17 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2646.
30I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OTELLA DE PECHE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
OTELLA DE PECHE شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

العركوب اقم 01- 772 الداخلة 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17577
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في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OTELLA DE PECHE
-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمك بالجملة.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الداخلة  اقم  01-772  العركوب 

73000 الداخلة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد سيدي ضحمد ولد ضختاا 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد سيدي ضحمد ولد ضختاا 
عنوانه)ا( حي الرحمة شااع العلو1ي  

اقم 51 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد سيدي ضحمد ولد ضختاا 
عنوانه)ا( حي الرحمة شااع العلو1ي  

اقم 51 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 375.
31I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NILOVA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

NILOVA شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

الحسني اقم 629 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17595

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NILOVA

غرض الشركة بإيجاز : -بيع املواد 

التجميلية

- بيع املواد شبه طبية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

73000 الداخلة  الحسني اقم 629 - 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بنلحاج  زكر1اء  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنلحاج  زكر1اء  السيد 
حي السالم شااع لكراع زنقة 30 اقم 

23 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنلحاج  زكر1اء  السيد 
حي السالم شااع لكراع زنقة 30 اقم 

23 73000 الداخلة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 388.

32I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AUDIOPTIC NORD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
إضافة تسمية تجاا1ة بو شعاا 

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

9  شااع عمر بن الخطاب الطابق 3 
اقم 6 ، 90000، طنجة املغرب

AUDIOPTIC NORD «شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 1، ضركب 

امليزا  ب،إقاضة النوا 1، املخز  2 

- - طنجة املغرب.

«إضافة تسمية تجاا1ة بو شعاا»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.87739

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرا   2021 ضااس   25 في  املؤاخ 

إضافة شعاا تجااي للشركة وهو:

MEGA AUDITION

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   01 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 0971 2.

33I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAYGA SUD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

TAYGA SUD شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
احمد بن شقرو  زنقة واد نفيس 
عمااة بن �سي  - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17549

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 TAYGA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.SUD
-جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال الحراسة.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
نفيس  واد  زنقة  شقرو   بن  احمد 
الداخلة   73000  - �سي   بن  عمااة 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد عبد هللا بن �سي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد عبد هللا بن �سي عنوانه)ا( 
�سي  بن  عمااة  اشيد  ضوالي  حي 

73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد عبد هللا بن �سي عنوانه)ا( 
�سي  بن  عمااة  اشيد  ضوالي  حي 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  0  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 356.

34I
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STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

 SMART SERVICES
DISTRIBUTIONS

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

 STE LE MONDE DES
PRESTATIONS SARLAU

 LOT ALKHALIL 1 NR 99
 MHAMID MARRAKECH ،

40160، ضراكش املغرب
 SMART SERVICES

DISTRIBUTIONS شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي   شااع 11 
ينايرضركز االبراج عمااة د الطابق 3 
الشقة 11 ضراكش - 0000  ضراكش 

املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.10 9 9

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 28 فبراير 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ينايرضركز االبراج عمااة   11 «  شااع 
 - ضراكش   11 الشقة   3 الطابق  د 
«تجزئة  إلى  ضراكش املغرب»    0000
 - ضراكش    1/247 اقم  العزوز1ة 

0170  ضراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  2  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122171.
35I

KALLOUCH CONSTRUCTION

 KALLOUCH
CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

ح2 شركة

KALLOUCH CONSTRUCTION
 1ER ETAGE DERB ZAIR ,20

 ZITOUNE ، 50060، MEKNES
MAROC

 KALLOUCH CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد)في طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 20 
الطابق االول داب زعير الز1تو   - 

50060 ضكناس املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.49531

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا   2021 فبراير   20 في  املؤاخ 
ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 
 KALLOUCH ذات الشر1ك الوحيد 
ضبلغ ابسمالها    CONSTRUCTION
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
االول  الطابق   20 اقم  اإلجتماعي 
داب زعير الز1تو   - 50060 ضكناس 
املغرب نتيجة ل : لم تسج2 االهداف 

املحددة لها.
 20 و حدد ضقر التصفية ب اقم 
 - الز1تو    زعير  داب  االول  الطابق 

50060 ضكناس املغرب. 
و عي :

قلوش و  ضحمد ا�سى   السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي الصباني  شااع ضليلية  
كمصفي  املغرب  شفشاو    91000

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 0 1.
36I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TRICKYMONK CARS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
TRICKYMONK CARS

 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 
النهمة اقم 1616 اقم 01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17665

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRICKYMONK CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
النهمة اقم 1616 اقم 01 - 73000 

الداخلة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد ايوب العمراوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ايوب العمراوي عنوانه)ا( 
 10 اقم   06 الزنقة  ضنزل   64 حي 

73000 الداخلة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ايوب العمراوي عنوانه)ا( 
 10 اقم   06 الزنقة  ضنزل   64 حي 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 435.

37I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

TACO BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
TACO BOIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

الز1تو  بلوك بو اقم 157 تيكيو  
بكادير  - 80000 بكادير  املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.44301
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 09 ضااس 2021 تقرا إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
TACO BOIS  و الكائن بالعنوا  اقم 
ب1- شااع ضحمد 6 الحي الصناعي بيت 
بيت ضلول املغرب و   86150  - ضلول 
سليماني   املسير ضن طرف السيد)ة( 

الحسي .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 7 988.

38I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

LEDEL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
LEDEL INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 

تاضري ضلحق تاضري ضواحي اكادير 
إداوتانا  - 80502 بكادير املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.39629
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 28 يناير 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ضواحي  تاضري  ضلحق  تاضري  «ضركز 
بكادير   80502  - إداوتانا   اكادير 
املغرب» إلى «اقم 6 عمااة 25 تقسيم 
بكادير    80000  - تيكيو1ن  الز1تو  

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98855.

39I

عبد الرحما  اعبيبي

RICHE DEVELOPPEMENT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الرحما  اعبيبي
عمااة 3 الطابق 3الشقة 7 بني 

ضكيلد ضكناس ، 50000، ضكناس 
املغرب

  RICHE DEVELOPPEMENT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة ب 
شقة 10 الفتح املبي  , ضكناس  - 

50000  ضكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
52831

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 RICHE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. DEVELOPPEMENT
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة بو البناء , بيع ضواد البناء. 

عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ضكناس    , الفتح املبي    10 ب شقة 

50000  ضكناس  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ضبلغ ابسمال الشركة:  520.000 

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد بوكي2 باعي :  5.200 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد بوكي2 باعي عنوانه)ا( الحي 
االدااي بن الطيب الدا1وش 62054 

الناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد بوكي2 باعي عنوانه)ا( الحي 
االدااي بن الطيب الدا1وش 62054 

الناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1606.
 0I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HNIDAK
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
HNIDAK شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
03 شااع ادايس املحمدي اقم 05 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17675

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HNIDAK
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء واشغال ضختلفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املحمدي  ادايس  شااع   03 املسيرة 

اقم 05 - 73000 الداخلة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : هني  الحسي   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد الحسي  هني عنوانه)ا( حي 
املحمدي  ادايس  شااع   02 املسيرة 

اقم 05 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد الحسي  هني عنوانه)ا( حي 
املحمدي  ادايس  شااع   02 املسيرة 

اقم 05 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 2  .
 1I

STE CECONA SARL

SIGMA EURO TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
SIGMA EURO TRANS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

العروي الناظوا حي املسيرة العروي 

الناظوا 62000 الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21771

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SIGMA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.EURO TRANS
ضقاول   1  : غرض الشركة بإيجاز 

النق2 للغير الوطني الدولي

2 االستيراد والتصدير.

عنوا  املقر االجتماعي : حي املسيرة 

العروي الناظوا حي املسيرة العروي 

الناظوا 62000 الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السالم  عبد  الناصيري  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : السالم  عبد  الناصيري  السيد 

1000 بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السالم  عبد  الناصيري  السيد 

عنوانه)ا( حي املسيرة العروي 62000 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السالم  عبد  الناصيري  السيد 

عنوانه)ا( حي املسيرة العروي 62000 

الناظوا املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 23 ضااس 

2021 تحت اقم 602.
 2I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 NEJJOUM FADWA
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

 NEJJOUM FADWA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 30 
زنقة عمر الر1في شقة اقم 1 الطابق 

1 الداا البيماء - 26200 الداا 
البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
495481

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
ضتبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتماء  عند 
 NEJJOUM FADWA  : تسميتها 

.IMMOBILIER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي.
 30 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
زنقة عمر الر1في شقة اقم 1 الطابق 
الداا   26200  - البيماء  الداا   1

البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : نجوم   احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجوم   احمد  السيد 
اوا     42300 زنقة نيكوال بينوا    30

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجوم   احمد  السيد 
اوا     42300 زنقة نيكوال بينوا    30

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

43I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

YO.M.B.YN PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

  YO.M.B.YN PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 30 
زنقة عمر الر1في شقة اقم 1 الطابق 

1 الداا البيماء - 26200 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495477

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. YO.M.B.YN PROMOTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي.

 30 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

زنقة عمر الر1في شقة اقم 1 الطابق 

الداا   26200  - البيماء  الداا   1

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 250   : الز1توني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 250   : القاسمي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  : االداي�سي  العلوا  يونس  السيد 

250 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

السيد ضصطفي زهرا  :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الز1توني عنوانه)ا( 

عي    289 اقم   6 زنقة  الحجر  دواا 

حرودة 26200 املحمدية املغرب.

السيد يوسف القاسمي عنوانه)ا(  

 16 جنوب     تجزئة  الر1اض  حي 

26200 ويسال  املغرب.

االداي�سي  العلوا  يونس  السيد 

ك   45 دواا داي داي اقم  عنوانه)ا( 

البيماء  الداا   26200 برنو�سي  ي 

املغرب.

السيد ضصطفي زهرا  عنوانه)ا( 

حرودة  عي    11 زنقة  لحجر  دواا 

26200 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ابراهيم الز1توني عنوانه)ا( 

عي    289 اقم   6 زنقة  الحجر  دواا 

حرودة 26200 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاا1خ  البيماء   بالداا  التجاا1ة 

تحت اقم 22 ضااس 2021.

  I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ANGO TRAITEMENT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

ANGO TRAITEMENT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

الحسني اقم 73 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17643

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ANGO : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRAITEMENT

: تصفية و  غرض الشركة بإيجاز 

ضعالجة املياه.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الداخلة   73000  -  73 الحسني اقم 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  99 داهم، 

ضقسم كالتالي:

 NGOUE ANTOINE السيد 

ROGER :  1.000 حصة بقيمة 100 

داهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

 NGOUE ANTOINE السيد 
.CAMERON - - - )عنوانه)ا ROGER
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 NGOUE ANTOINE السيد 
CAMERON - - - )عنوانه)ا ROGER
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 21 .

45I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AMALUR
LOGISTICS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE AMALUR LOGISTICS
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 6 

عمااة اقم 11 شقة اقم 342 اقاضة 
الفرح بن سركاو - 80100 اكادير  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

46701
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE AMALUR LOGISTICS

.SARL

-نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغيروطنيا ودوليا

املرفقة  الغير  األضتعة  -نق2 

لحساب الغير وطنيا ودوليا

العمليات  ك2  عاضة  بصفة  -و 

التجاا1ة و الصناعية و املالية املنقولة 

و العقاا1ة التي ضن شانها ب  تساهم 

في تنمية الشركة..

 6 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقاضة  11 شقة اقم 342  عمااة اقم 

اكادير    80100  - سركاو  بن  الفرح 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

:  340 حصة  السيد ازود ضحمد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد الخياا ياسي  :  330 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد الخياا عثما  :  330 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  ازود  السيد 

اغيوس  ايت  حي   18 اقم   3 بلوك 

تكو1ن 80652 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  ياسي   الخياا  السيد 

اقاضة اسال  عمااة 38 شقة   الحي 

املحمدي  80080 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  عثما   الخياا  السيد 

املانيا 58300 املانيا املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  ازود  السيد 

اغيوس  ايت  حي   18 اقم   3 بلوك 

تكو1ن 80652 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98825.

46I

إئتمانية نبراس

 STE COVENANTRANS
SARLAU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية نبراس
شااع ضحمد الخاضس عمااة 20 
اقم الشقة 12 املدينة الجديدة ، 

50000، ضكناس املغرب
 STE COVENANTRANS SARLAU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 
السوسن عمااة 8 الشقة اقم 2 
ويسال  - 50080 ضكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
52797

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   17
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COVENANTRANS SARLAU
نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للحساب  البمائع عبر الطرق سواء 
النق2   ، الغير  لحساب  و  الخاص 
الوطني و الدولي للبمائع ، التصدير 
و اإلستراد ، ضمااسة جميع املعاضالت 
وعموضا ك2 عملية ضنقولة  التجاا1ة. 
بو  ،صناعية  ضالية   ، ضنقولة  غير  و 
غير  بو  ضباشرة  عالقة  لها  تجاا1ة 
ضباشرة بالهدف االجتماعي للشركة .

اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 2 اقم  الشقة   8 عمااة  السوسن 

ويسال  - 50080 ضكناس املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الغزالي   يونس  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزالي   يونس  السيد 
8 الشقة اقم  اقاضة السوسن عمااة 

2 ويسال  50080 ضكناس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملعاطة   السيد حسن 
حي الشيخ املفم2 زنقة تزي بوسلي 

اقم  8  11020 سال املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  2  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم -.
 7I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

بلو جاي كونسلتينك
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
بلو جاي كونسلتينك شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضوالي الحسن األول عمااة سيبام 
بلوك الطابق الرابع اقم 10 - 

0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
112093

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : بلو جاي 

كونسلتينك.
- تصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

الخدضات
- االستشااات و التكو1ن.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سيبام  عمااة  األول  الحسن  ضوالي 
بلوك الطابق الرابع اقم 10 - 0000  

ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة شادية القباج 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة شادية القباج عنوانه)ا( 
شااع عالل الفا�سي عمااة النرجس ب 

شقة 9 0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة شادية القباج عنوانه)ا( 
شااع عالل الفا�سي عمااة النرجس ب 

شقة 9 0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121355.
 8I

NKH CONSULTING SARL

BLOQ CHIMIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
BLOQ CHIMIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 اقم 

1 دواا نو1فات عي  عتيق تمااة 

تماا1ة 12000 تمااة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

132497/697
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 BLOQ : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.CHIMIE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوجات الكيماو1ة بالتقسيط.
عنوا  املقر االجتماعي : ضح2 اقم 
1 دواا نو1فات عي  عتيق تمااة تماا1ة 

12000 تمااة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد بلوقات حسن :  20 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
 980   : خديجة  شراكي  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن  بلوقات  السيد 
اقاضة االسرة عمااة 3 شقة 17 تمااة 

12000 تمااة املغرب.
السيدة شراكي خديجة عنوانه)ا( 
انجليز  شااع   6 زنقة   150 اقم 
الدااالبيماء   20000 الدااالبيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  بلوقات  السيد 
اقاضة االسرة عمااة 3 شقة 17 تمااة 

12000 تمااة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  بتمااة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 5291.

 9I

NCG EXPERTISE

FAIZA TRANSPORT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
FAIZA TRANSPORT  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضسيرة 
2 عنبر 2 ضح2 اقم 275 ضراكش - 

00000  ضراكش املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.61721

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم تعيي    2021 17 فبراير  املؤاخ في 
ضسير جديد للشركة السيد)ة(  لطفي 

زكر1اء كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 09 122.

50I

ECO FINANCE

«EDEN BK»   
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ECO FINANCE
 RUE SOCRATE - RES ISLAM
N 52- املعاا1ف، 20370، الداا 

البيماء املغرب
   «EDEN BK» شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الداا 

البيماء ، حي الركبوت زنقة 18 اقم 
22 سيدي ضوضن   - 20000 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 97271

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

    : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.«EDEN BK»

غرض الشركة بإيجاز : - 

اإلنعاش العقااي تحت جميع بشكاله 

العمااات  البقع األاضية و بناء  شراء 

للكراء  بو البيع.

-بناء جميع املنشئات لالستعمال 

السكني ـ التجااي و الصناعي 

طر1ق  عن  اضا  املنشئات  -البناء 

طر1ق  عن  بو  نفسها  الشركة 

بخرى  ضنظمات  إلى  املشروع  ضنح 

ضتخصصة 

العمليات  جميع  وعموضا   -

التجاا1ة الصناعية املالية العقاا1ة و 

املنقولة املباشرة بو الغير املباشرة التي 

تدخ2 في إطاا غرض الشركة 

الداا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البيماء ، حي الركبوت زنقة 18 اقم 

الداا   20000  - سيدي ضوضن     22

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : البكواي   املصطفى  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
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البكواي   املصطفى  السيد 

الداا   20000 املغرب  عنوانه)ا( 

البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

البكواي   املصطفى  السيد 

الداا   20000 املغرب  عنوانه)ا( 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم  77287.

51I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE RAHANOR

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

STE RAHANOR شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي شااع 

الحسن األول اقم 9 قيساا1ة 

السكواي  - 62000 الناظوا املغرب.

توسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.15825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   11 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نق2 البمائع لالخر1ن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 19 ضااس 

2021 تحت اقم 596.

52I

cafge

PHARMACIE MERS SOKAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، 20130، 234

casablanca maroc
  PHARMACIE MERS SOKAR

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 54 ضر 
السكر ضديونة  -  2900 الداالبيماء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
 972 7

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس   2 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. PHARMACIE MERS SOKAR
الصيدلة   : غرض الشركة بإيجاز 
عنوا  املقر االجتماعي : 54 ضر السكر 
ضديونة -  2900 الداالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

ابو ا1ما عنوانه)ا(  السيد حمزة  
الحسنية 1 اقم 657 العالية   28830 

املحمدية  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ابو ا1ما عنوانه)ا(  السيد حمزة  
الحسنية 1 اقم 657 العالية   28830 

املحمدية  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772864.
53I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE MAROC INGETD
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE MAROC INGETD
SARL AU  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر اكلي 

ضلعب تنجداد كلميمة  - 52000 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
14695

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE MAROC INGETD SARL

. AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضختلفة .
عنوا  املقر االجتماعي : قصر اكلي 
 52000  - كلميمة   تنجداد  ضلعب 

الراشيدية املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضوح   بن  ايت  كمال  السيد 

اكلي ضلعب كلميمة   قصر  عنوانه)ا( 

52000 الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضوح   بن  ايت  كمال  السيد 

اكلي ضلعب كلميمة   قصر  عنوانه)ا( 

52000 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاا1خ  االبتدائية بالرشيدية  

اقم -.

54I

FOUZMEDIA

 KENITRA GLOBAL SYSTEM

MAINTENANCE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 KENITRA GLOBAL SYSTEM

MAINTENANCE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 59 زاو1ة 

ضوالي عبدالعز1ز وصالح الدين 

الرقم 30 - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59389

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 KENITRA GLOBAL SYSTEM

.MAINTENANCE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
بو  اإللكترونية  الواشة  استغالل 

الكهروضيكانيكية ؛
استغالل واشة لإلصالح الصناعي 
زاو1ة   59  : املقر االجتماعي  ؛.عنوا  
ضوالي عبدالعز1ز وصالح الدين الرقم 

30 - 000 1 القنيطرة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة الزو1ن إحسا  عنوانه)ا( 

--- 000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة الزو1ن إحسا  عنوانه)ا( 

- 000 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم -.

55I

cafge

ADALI CONSULTING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc

ADALI CONSULTING شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي   طر1ق 

ترضيدي ضعاا1ف - 20000
 الداا البيماء املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 97289

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ADALI : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.CONSULTING

توصي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدضات

استشااة قانونية 

 االستشااات في ضجال االتصاالت 

طر1ق     : االجتماعي  املقر  عنوا  

الداا   20000  - ضعاا1ف  ترضيدي 

البيماء املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هدى   بنيس  السيدة 

 20000 28 زنقة الفراشات الوازيس 

الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هدى   بنيس  السيدة 

28 زنقة الفراشات الوازيس  20000 

الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772885.

56I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE MABROK YASSIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE MABROK YASSIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي ابو عبد هللا ضدغرة 
الراشيدية  - 52000 الراشيدية  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14685
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE MABROK YASSIR
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سيدي ابو عبد هللا ضدغرة الراشيدية  

- 52000 الراشيدية  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
العمري   الشر1ف  السيد 
عنوانه)ا( شااع بئر انزاا  الر1صاني  

52000 الراشيدية  املغرب .
اسماعي2   بوحايك  السيد 
عنوانه)ا( حي ضوالي حفيظ زنقة 03 
اقم 02 الر1صاني  52000 الراشيدية  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
العمري   الشر1ف  السيد 

عنوانه)ا( شااع بئر انزاا  الر1صاني  

52000 الراشيدية  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاا1خ  االبتدائية بالرشيدية  
اقم -.

57I

LES PALAIS DES CINQ FILLES

 LES PALAIS DES CINQ

FILLES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

LES PALAIS DES CINQ FILLES

دواا اوالد عزوز ضعتاه اوالد عزوز 

البيماء ، 28630، الداا البيماء 

املغرب

 LES PALAIS DES CINQ FILLES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اوالد 

عزوز ضعتاه اوالد عزوز البيماء - 

28630 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497301

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   30

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PALAIS DES CINQ FILLES

غرض الشركة بإيجاز : - ضطعم؛

- غرفة الحفالت.
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- وبصواة بعم ، جميع العمليات 

املنقولة  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 

بشك2  املتعلقة  واملالية  العقاا1ة  بو 

ضباشر بو غير ضباشر بغرض الشركة 

تحقيقها  تعز1ز  شأنها  ضن  التي 

وتطو1رها..

عنوا  املقر االجتماعي : دواا اوالد 

 - البيماء  عزوز  اوالد  ضعتاه  عزوز 

28630 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1000  : السيد نوا الدين دو�سي 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد نوا الدين دو�سي عنوانه)ا( 

عزوز  اوالد  ضعتاه  عزوز  اوالد  دواا 

البيماء  الداا   28630 البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد نوا الدين دو�سي عنوانه)ا( 

عزوز  اوالد  ضعتاه  عزوز  اوالد  دواا 

البيماء  الداا   28630 البيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772901.

58I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE B 2 TRAVAUX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE B 2 TRAVAUX  شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

اضالل فركلة العلو1ة تنجداد  - 

52000 الراشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1 711

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   19

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SOCIETE B 2 TRAVAUX

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضختلفة .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - تنجداد   العلو1ة  فركلة  اضالل 

52000 الراشيدية  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوملا   ابراهيم  السيد 

 52000 تنجداد   اضالل  قصر 

الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوملا   ابراهيم  السيد 

 52000 تنجداد   اضالل  قصر 

الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاا1خ  االبتدائية بالرشيدية  

اقم -.

59I

TADDART IMMO SARL

TADDART IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

TADDART IMMO SARL
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

TADDART IMMO SARL   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 56 
زاو1ة نيشكااا  ، شااع از1الل ، الدوا 

األا�سي - 20250 الدااالبيماء  
املغرب.

وفاة شر1ك
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.359861
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 08 دجنبر 2020 تم اإلعالم 
و  ابراهيمي   انواا   الشر1ك  بوفاة 
 
ً
تبعا الواثة  على  حصصه  توزيع 
بكتوبر   17 في  املؤاخ  اإلااثة  لرسم 

2017 بالشك2 األتي :
 22 السيد)ة( الضية  شبيشب   ،  

حصة .
السيد)ة( سر1ن  ابراهيمي   ،  27 

حصة .
السيد)ة( اشرف ابراهيمي   ،  55 

حصة .
 55  ، ابراهيمي    السيد)ة( اكرم  

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 760417.
60I

Société somicoc

شركة الوفاق للسكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة الوفاق للسكن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 6 
إ قطعة د تجزئة الوفاء   طر1ق 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.25931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 شتنبر   21 في  املؤاخ 

املصادقة على :

الرحما   عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 

بندهاج 1.665 حصة اجتماعية ضن 

السيد  لفائدة   حصة   5.000 بص2 

21 شتنبر  اشرف بندهاج بتاا1خ  )ة( 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 7410/21.

61I

JBE PARTNERS

جيترا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

JBE PARTNERS

 1 RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

جيترا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي التجزئة 

 12 الحي الصناعي عي  الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.20281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 ضااس   01 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   1.902.000»

 2.202.000» إلى  داهم»   300.000»
القيمة  افع    : طر1ق  عن  داهم» 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1476.

62I
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LITTLE AMKSA

LITTLE AMKSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LITTLE AMKSA
دواا اوالد ضنصوا الطلوح، سيدي 
بوعثما  ، 0000 ، بن جر1ر املغرب

LITTLE AMKSA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اوالد 
ضنصوا الطلوح، سيدي بوعثما  - 

43150 بن جر1ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2383
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 LITTLE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.AMKSA
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاعز الحلوب.
عنوا  املقر االجتماعي : دواا اوالد 
 - سيدي بوعثما   ضنصوا الطلوح، 

43150 بن جر1ر املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
:  160 حصة  السيد ياسر قيدي 

بقيمة 100 داهم للحصة .
 120   : املكي  ايت  السيد واص2 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد ضحمد قيدي :  120 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قيدي  ياسر  السيد 
 202 الرقم   707 حي القدس تجزئة 

70000 العيو  املغرب.

السيد واص2 ايت املكي عنوانه)ا( 

 278 حي املغرب العربي زنقة الرباط 

0000  ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  قيدي  ضحمد  السيد 

عمااة   13 املنطقة  ضراكش  ابواب 

ضراكش    0000  1 الشقة  12ب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قيدي  ياسر  السيد 

 202 الرقم   707 حي القدس تجزئة 

70000 العيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاا1خ  جر1ر   بابن  االبتدائية 

شتنبر 2020 تحت اقم 280.

63I

Société somicoc

شركة الوفاق للسكن

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة الوفاق للسكن  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 6 

إ قطعة د تجزئة الوفاء   طر1ق 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.25931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تم تعيي   21 شتنبر  املؤاخ في 

ضراد   ضسير جديد للشركة السيد)ة( 

عبد الرحما  كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 7410/21.

64I

ATEMOS SERVICES

صيدلية قز1بري

PHARMACIE KEZIBRI 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

PHARMACIE KEZIBRI

 MAG 7 IMM 1 BLOC B1

 RESID SALAMA MHAMID

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PHARMACIE صيدلية قز1بري

KEZIBRI شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املح2 اقم 

7 العمااة 10 بلوك B1 اقاضة سلمى 

املحاضيد ضراكش - 0000  ضراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112761

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : صيدلية 

.PHARMACIE KEZIBRI قز1بري

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوا  املقر االجتماعي : املح2 اقم 

اقاضة سلمى   B1 بلوك   10 العمااة   7

ضراكش    0000  - املحاضيد ضراكش 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.300.000 داهم، ضقسم كالتالي:

اص2   : حنا   قز1بري  السيدة 

تجااي بقيمة 1.300.000 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنا   قز1بري  السيدة 

 12 اقم  الصدق  تجزئة  اضرشيش 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حنا   قز1بري  السيدة 

 12 اقم  الصدق  تجزئة  اضرشيش 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122158.

65I

ste imtiyaz conseils sarl

ROKIYATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية السعودية الطابق 

االول ثقة اقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

ROKIYATRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطابق 

االا�سي اقم 12 زنقة ز1ز الدكااات 

فاس - 30000 فاس املغرب .

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.64863

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   23 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

«500.000 داهم» بي ضن «500.000 

عن  داهم»   1.000.000» إلى  داهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر1ق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1458.

66I
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AMINE HISSABAT

.AZIKEN S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AMINE HISSABAT

 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA

MAROC

AZIKEN S.A.R.L.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

 TEMARA-3479 HAY MAGHREB

 ARABI - 1200 TEMARA MAROC

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.101629

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 املؤاخ في 15 ضااس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبلغ ابسمالها     .AZIKEN S.A.R.L

ضقرها  وعنوا   داهم   90.000

 TEMARA-3479 HAY اإلجتماعي 

 MAGHREB ARABI - 1200

TEMARA MAROC  نتيجة ل : تراكم 

الديو  ضع غياب التام لالنشطة.

الرباط  التصفية ب  و حدد ضقر 

شااع  تاكنة سوضية  زنقة  شااع   10

والد سعيد - 1000 الرباط املغرب. 

و عي :

و  باالخمر  فؤاد   السيد)ة( 

زنقة  شااع   10 الرباط  عنوانه)ا( 

 1000 تاكنة سوضية شااع والد سع 

الرباط املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112072.

67I

FIDUNEL

 GL BEAUTY BY GHIZLANE
LAROUSSI

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكر1م الديواي 

الطابق 3 اقم 6  الداا البيماء ، 

20000، الداا البيماء املغرب

 GL BEAUTY BY GHIZLANE

LAROUSSI شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

ازدهاا 03 بلوك 01 ضح2 اقم 03 

و  0 بوسكواة - 27182 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495833

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 GL BEAUTY BY GHIZLANE

.LAROUSSI

الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالعناية  يتعلق  ضا  وك2  والتجمي2 

بالبشرة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

01 ضح2 اقم 03 و  ازدهاا 03 بلوك 

 0 بوسكواة - 27182 الداا البيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة غزال  العرو�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

العرو�سي  غزال   السيدة 

ضاجوا21  حدائق  اقاضة  عنوانه)ا( 

عمااة   طابق 3 شقة 16 عي  الشق 

70 20 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

العرو�سي  غزال   السيدة 

ضاجوا21  حدائق  اقاضة  عنوانه)ا( 

عمااة   طابق 3 شقة 16 عي  الشق 

70 20 الداا البيماء املغرب

 - بتاا1خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت اقم -.

68I

 REFERENTIEL EMPLOI ET COOMPETENCES

BADR  SARL

 REFERENTIEL EMPLOI ET

COMPETENCES BADR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 REFERENTIEL EMPLOI ET

COOMPETENCES BADR  SARL

 BD IBN TACHFINE 2 ETAGE N°

90000 ، 3، طنجة املغرب

 REFERENTIEL EMPLOI ET

COMPETENCES BADR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 5 شااع 

ابن تاشفي  الطابق 2 اقم 3  - 

90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114731

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 REFERENTIEL EMPLOI ET

.COMPETENCES BADR

غرض الشركة بإيجاز : 

التدا1ب والتوظيف وإدااة املعرفة 

في ضجال املوااد البشر1ة.

شااع   5  : عنوا  املقر االجتماعي 

 -   3 اقم   2 الطابق  تاشفي   ابن 

90000 طنجة  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد حمدي ضحمد :  600 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

  00   : فتيحة   بطاهير  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  حمدي  السيد 

زنقة     76 اقم   2 الحسن  شااع  

طنجة   90000   3 اقم  بوااكية  

املغرب.

السيدة بطاهير فتيحة  عنوانه)ا( 

   8 ضجمع امليزا  اقاضة سوكينة اقم 

90000 طنجة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  حمدي  السيد 

زنقة     76 اقم   2 الحسن  شااع  

طنجة   90000   3 اقم  بوااكية  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 0 08 2.

69I
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AMINE HISSABAT

ZAYD SPEED SARLAU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

ح2 شركة

AMINE HISSABAT

 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA

MAROC

ZAYD SPEED SARLAU   شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

 TEMARA-3479 HAY MAGHREB

 ARABI - 1200 TEMARA MAROC

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.103579

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 يناير   03 املؤاخ في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

 ZAYD SPEED الوحيد  الشر1ك 

SARLAU    ضبلغ ابسمالها 100.000 

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

 TEMARA-3479 HAY MAGHREB

  ARABI - 1200 TEMARA MAROC

نتيجة ل : غياب تام ألي نشاط.

و حدد ضقر التصفية ب 15 شااع 

  10000  - الرباط   اكدال  االبطال 

الرباط املغرب. 

و عي :

كروا  و  عبد الرحيم   السيد)ة( 

  1000 ايطاليا  لونزو  بيتزا  عنوانه)ا( 

الرباط املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112071.

70I

FAST GREEN SERVICE

FAST GREEN SERVICE
إعال  ضتعدد القرااات

FAST GREEN SERVICE
اقم 07 عمااة إقاضة املجد تقاطع 

شااع القدس و 02 ضااس ، 20000، 
الداا البيماء املغرب

FAST GREEN SERVICE «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقم 07 
عمااةE إقاضة املجد تقاطع شااع 

القدس و 02 ضااس  - 20000 الداا 
البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.213855
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 02 نونبر 2011
تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 
حصص  ضن   %50 بيع  ضايلي: 
لفائدة  السيدعبداللطيف والسعيد 

السيد شعباني يوسف
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
للشركة  القانوني  الشك2  تحول 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 
ذات  شركة  إلى   وحيد  ذات شر1ك 

ضسؤولية ضحدودة 
على  ينص  الذي   :3 اقم  قراا 
السيدعبداللطيف  إستقالة  ضايلي: 

والسعيد ضن ضهاضه كمسير للشركة
قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 
تعيي  السيد شعباني يوسف كمسير 

وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
للشركة  القانوني  الشك2  تحول 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 
ذات  شركة  إلى   وحيد  ذات شر1ك 

ضسؤولية ضحدودة 
على  ينص  الذي   :6.7 اقم  بند 
حصص  ضن   %50 بيع  ضايلي: 
لفائدة  السيدعبداللطيف والسعيد 

السيد شعباني يوسف

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 
السيدعبداللطيف  إستقالة  ضايلي: 
والسعيد ضن ضهاضه كمسير للشركة و 
تعيي  السيد شعباني يوسف كمسير 

وحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2012 تحت اقم 3300.

71I

ACOMS Consulting

KAIS.AUTO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS Consulting
اقم 2 عمااة 13 شااع ادايس 2 م ج 

، 50000، ضكناس املغرب
KAIS.AUTO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 2 

عمااة 13 شااع ادايس الثاني املدينة 
الجديدة - 50000 ضكناس املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
51949

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
KAIS.  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.AUTO
غرض الشركة بإيجاز : بيع بجزاء 

السيااات.
 2 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عمااة 13 شااع ادايس الثاني املدينة 

الجديدة - 50000 ضكناس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد تزاولت عبد العالي :  100 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

العالي  عبد  تزاولت  السيد 
فرنسا  ضيروجيس  فلواي  عنوانه)ا( 

91700 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
العالي  عبد  تزاولت  السيد 
فرنسا  ضيروجيس  فلواي  عنوانه)ا( 

91700 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير  بتاا1خ  1  بمكناس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 203.
72I

ATEMOS SERVICES

 ATEMOS اتيموس خدمات
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATEMOS SERVICES
 LOT 44 ASSIF C MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 ATEMOS اتيموس خدضات
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي التجزئة 
   اسيف C ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112831
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : اتيموس 

.ATEMOS SERVICES خدضات
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التسو1ق   : غرض الشركة بإيجاز 

الشبكي

التجزئة   : عنوا  املقر االجتماعي 

  0000  - ضراكش   C اسيف     

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد شااني نزاا :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نزاا  شااني  السيد 

التجزئة    اسيف C ضراكش 0000  

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نزاا  شااني  السيد 

التجزئة    اسيف C ضراكش 0000  

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122218.

73I

cabinet  AMSN

SFH EVENTS  SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

SFH EVENTS  SARL AU شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 

38ضتجر 2الطابق األا�سي بي2 

فو3ضكناس - 50000 ضكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52783

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SFH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EVENTS  SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : -األحداث

-تجااة

-استيراد وتصدير.

اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بي2  األا�سي  2الطابق  38ضتجر 

ضكناس   50000  - فو3ضكناس 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد حسن املغري :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املغري  حسن  السيد 

ضكناس 50000 ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املغري  حسن  السيد 

ضكناس 50000 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1549.

7 I

COMPTAFFAIRES

SER2KA TRADING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SER2KA TRADING شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : املنطقة 

الصناعية فرح 2 الطابق السفلي 
اقم 8 - 20000 املحمدية املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.17701

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 يناير   12 املؤاخ في 

ذات  شركة   SER2KA TRADING

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

 100.000 ابسمالها  ضبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

الطابق   2 فرح  الصناعية  املنطقة 

املحمدية   20000  -  8 اقم  السفلي 

تحقيق  في  لصعوبة  نتيجة  املغرب 

هدف الشركة.

و عي :

و  السرغيني  عالل    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي الشمس زنقة 7 اقم 39 

كمصفي  املغرب  املحمدية   28800

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

املنطقة  وفي   2021 يناير   12 بتاا1خ 

الصناعية فرح 2 الطابق السفلي اقم 

8 - 28800 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاا1خ  باملحمدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 826.

75I

ACOMS Consulting

LYTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACOMS Consulting
اقم 2 عمااة 13 شااع ادايس 2 م ج 

، 50000، ضكناس املغرب

LYTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 2 

عمااة 13 شااع ادايس الثاني املدينة 

الجديدة - 50000 ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52767

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LYTECH

بيع اثات   : غرض الشركة بإيجاز 

املكاتب.
 2 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

عمااة 13 شااع ادايس الثاني املدينة 

الجديدة - 50000 ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد باحسي  عالء  الدين :  500 

حصة بقيمة 50.000 داهم للحصة .

  : عمر  ضحمد  ابونيدا   السيد 

داهم   50.000 بقيمة  حصة   500

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الدين  عالء   باحسي   السيد 
م.ج.   زنقة سطات    3 اقم  عنوانه)ا( 

50000 ضكناس املغرب.
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عمر  ضحمد  ابونيدا   السيد 

عنوانه)ا( 9 شااع ضالي إقاضة االوداية 

الرباط   10999 املحيط   13 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الدين  عالء   باحسي   السيد 

م.ج.   زنقة سطات    3 اقم  عنوانه)ا( 

50000 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1513.

76I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

DIDEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

DIDEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

عبدهللا االنصااي اقم 46 بليرطنجة 

- 90000 طنجة املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.18679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   22 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( حسن اليوسطي 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   100

ايمن   )ة(  السيد  300 حصة لفائدة  

اليوسطي بتاا1خ 22 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   13 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 283.

77I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشر1ك الوحيد

الشركة التجارية لالمتياز 
التجاري والتوزيع سوكافراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشر1ك 

الوحيد
تجزئة عثما  زنقة 12 اقم 39-37 
عي  الشق الداا البيماء ، 70 20، 

الداا البيماء املغرب
الشركة التجاا1ة لالضتياز التجااي 
والتوزيع سوكافراد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  1 زنقة 
الصنعاني - 20450 الداا البيماء 

املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.133081

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   30 في  املؤاخ 

املصادقة على :
بوطالب  كنزة   )ة(   تفو1ت السيد 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   510
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.020
دجنبر   30 بتاا1خ  ازاحا  ابراهيم 

.2020
كتاني  ضونيا   )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   510
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.020
دجنبر   30 بتاا1خ  ازاحا  ابراهيم 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772888.
78I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة تافياللت ضلحقة 

وازازات

STE TAMONTE YML SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة 
تافياللت ضلحقة وازازات

شااع ضوالي اشيد عمااة دادس 
الطابق االول وازازات، 45000، 

وازازات املغرب
STE TAMONTE YML SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اغنسلن 

اكنيو   - 45302 تنغير املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 نونبر   11 في  املؤاخ 

املصادقة على :
تفو1ت السيد )ة( يوسف  اكيس  
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   170
340 حصة لفائدة  السيد )ة( ضحمد 

ضنصوا بتاا1خ 12 نونبر 2020.
تفو1ت السيد )ة( يوسف  اكيس  
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   170
340 حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد  

ضنصوا بتاا1خ 12 نونبر 2020.
تفو1ت السيد )ة( الحسي  اكيس  
330 حصة اجتماعية ضن بص2 330 
سعيد   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ضنصوا بتاا1خ 12 نونبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس   10 بتاا1خ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت اقم 92.

79I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة تافياللت ضلحقة 

وازازات

STE TAMONTE YML SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة 
تافياللت ضلحقة وازازات

شااع ضوالي اشيد عمااة دادس 
الطابق االول وازازات، 45000، 

وازازات املغرب
  STE TAMONTE YML SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

اغنسلن اكنيو   - 45302 تنغير 
املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2020 نونبر   11 املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

ضنصوا ضحمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   10 بتاا1خ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت اقم 92.

80I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشر1ك الوحيد

اونطروپريس دو طراڨو دو 

كونستريكسيون ايت حدو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشر1ك 

الوحيد

تجزئة عثما  زنقة 12 اقم 39-37 

عي  الشق الداا البيماء ، 70 20، 

الداا البيماء املغرب

اونطروپريس دو طراڨو دو 

كونستريكسيو  ايت حدو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 25 زنقة 

ببو يوسف املسديحي الصخوا 

السوداء - 20290 الداا البيماء  

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.109985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر  في  2  املؤاخ 

املصادقة على :

التاقي   ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 

حصة اجتماعية ضن بص2   1 . 00

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   16.000

بتاا1خ  2  االداي�سي  جناتي  ضحمد  

نونبر 2020.
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بركا   زهرة  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.600

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   16.000

بتاا1خ  2  االداي�سي  جناتي  ضحمد  

نونبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772909.

81I

GFC CONSULTING

نيوفسطا
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

GFC CONSULTING

زنقة سمية ، اقاضة شهرزاد 3، 

الطابق الخاضس ، اقم 22، بالمي ، 

20340، البيماء املغرب

نيوفسطا شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع  

اللة الياقوت  ،زنقة عرعاا، عمااة 

  ، إقاضة كاليس ، الطابق الرابع 

، الشقة 17  - 20000  البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

493377

عقد حر ضؤاخ في  0  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

نيوفسطا.

غرض الشركة بإيجاز :     •  بعمال 

التطو1رلجميع املهن.

• االشغال املعدنية

• نجااة خشب الوضنيوم

• االاضيات

• التجااة في املنتجات الثانو1ة

بنواع  جميع  استراد  و  شراء   •

التقنية  املواد  بو  املنتجات 

غرض  لتحقيق  الالزضة  بوالصناعية 

الشركة و تطو1رها

العمليات  جميع   ، بعم  بشك2  و 

و  املالية  و  الصناعية  و  التجاا1ة 

، املرتبطة بشك2  املنقولة و العقاا1ة 

املذكواة  ضباشربو غير ضباشرباألشياء 

تعزز  ب   املحتم2  ضن  التي  بو  بعاله 

تحقيق الشركة وتطو1رها..

عنوا  املقر االجتماعي : شااع  اللة 

 ، عمااة    ،زنقة عرعاا،  الياقوت  

إقاضة كاليس ، الطابق الرابع ، الشقة 

17  - 20000  البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

بولخيرات  الحق  عبد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

بولخيرات  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا(  ضدينة احمة 02 اقم 536  

البيماء   20000 نواصر  بوعزة  داا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بولخيرات  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا(  ضدينة احمة 02 اقم 536  

البيماء   20000 نواصر  بوعزة  داا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768850.

82I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشر1ك الوحيد

الكترو كومرس
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشر1ك 

الوحيد
تجزئة عثما  زنقة 12 اقم 39-37 
عي  الشق الداا البيماء ، 70 20، 

الداا البيماء املغرب
الكترو كوضرس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  55 تجزئة 
زكية الطابق األا�سي سيدي ضعروف 

- 20520  الداا البيماء  املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.277535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 نونبر   25 في  املؤاخ 

املصادقة على :
وجيد  انوا  )ة(   السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
طااق  شاشة  بتاا1خ 25 نونبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772907.
83I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة تافياللت ضلحقة 

وازازات

STE TAMONTE YML SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة 
تافياللت ضلحقة وازازات

شااع ضوالي اشيد عمااة دادس 
الطابق االول وازازات، 45000، 

وازازات املغرب
STE TAMONTE YML SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اكيس 

اكنيو  - 45302 تنغير  املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 11 نونبر 2020 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تنغير    45302 - «دواا اكيس اكنيو  

 - «دواا اغنسلن اكنيو   إلى  املغرب» 

45302 تنغير   املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   10 بتاا1خ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت اقم 92.

8 I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشر1ك الوحيد

أتينيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشر1ك 

الوحيد

تجزئة عثما  زنقة 12 اقم 39-37 

عي  الشق الداا البيماء ، 70 20، 

الداا البيماء املغرب

بتيني2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 19 

الحي الصناعي بن ضسيك  - 20530 

الداا البيماء  املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.257317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 املؤاخ في 26 ضااس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 ابسمالها  ضبلغ  بتيني2  

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

تجزئة 19 الحي الصناعي بن ضسيك  - 

20530 الداا البيماء  املغرب نتيجة 

ل : ظروف اقتصادية.

و حدد ضقر التصفية ب تجزئة 19 

 20530 - الحي الصناعي بن ضسيك  

الداا البيماء  املغرب. 
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و عي :

السيد)ة(  علي  برعم و عنوانه)ا( 

 83 اقم   78 زنقة  اليوسفية  داب 

املغرب  البيماء   الداا   20340

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم  77292.

85I

FISCOFISC

فيالنك
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC

فيالنك شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املكتب 

اقم 58 الطابق الخاضس إقاضة 

بيسباس إكسبير شااع ولي العهد 

ضلعب الخي2 فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66985

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : فيالنك.

اإلستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
إقاضة  الخاضس  الطابق   58 اقم 

العهد  ولي  شااع  إكسبير  بيسباس 

فاس   30000  - فاس  الخي2  ضلعب 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

1.000 حصة  السيد عمر لزاق :  

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عمر لزاق عنوانه)ا( فاس 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عمر لزاق عنوانه)ا( فاس 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1469.

86I

STE. FIDUKHAL

societe TIMKANE sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

societe timkane sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 807 

حي الفوسفاط بولنواا خر1بكة  - 

25000 خر1بكة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

. 017

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   03 في  املؤاخ 

املصادقة على :
بو1طة  ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 
500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 
يوسف   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

شتيى بتاا1خ 03 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بخر1بكة  بتاا1خ 12 ضااس 

2021 تحت اقم  12.

87I

ضكتب الحسابات ح ل

YACOUT BTM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب الحسابات ح ل
20 شااع الداخلة الطابق االول قر1ة 
الجماعة ، 20430، الداا البيماء 

املغرب
YACOUT BTM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 61 ضحج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 
20000 البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
496357

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YACOUT BTM
ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي .
: 61 ضحج  عنوا  املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

20000 البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد دواح عبدالرحيم عنوانه)ا( 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا(  الحسن  دواح  السيد 

 18 بقعة  الزهوا  تجزئة  الجديدة 

000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عبدالرحيم  دواح  السيد 
الزهوا  تجزئة  الجديدة  عنوانه)ا( 

بقعة 18 000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771976 .

88I

KAMAR BENOUNA

CONFORTCHEM ش م م
 دات ضساهم وحيد

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

CONFORTCHEM ش م م دات 

ضساهم وحيد  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

سوضية الطابق الخاضس اقم 

22 اقاضة شهرزاد  - 20340 

الدااالبيماء املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.384835

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

 2021 فبراير   27 في  املؤاخ 

ضسؤولية  ذات  شركة  ح2  تقرا 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

دات م  م  ش   CONFORTCHEM
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ابسمالها  ضبلغ  وحيد    ضساهم   
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
الطابق  سوضية  زنقة  اإلجتماعي 
 - اقاضة شهرزاد    22 اقم  الخاضس 
املغرب نتيجة  الدااالبيماء   20340

ل : عدم الشغ2 .
زنقة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
 22 اقم  الخاضس  الطابق  سوضية 
اقاضة شهرزاد  - 20340 الدااالبيماء 

املغرب. 
و عي :

و  بلحسي   ندير   السيد)ة( 
الطابق  سوضية  زنقة  عنوانه)ا( 
شهرزاد   اقاضة   22 اقم  الخاضس 
املغرب  الدااالبيماء   20340

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
زنقة سوضية الطابق الخاضس اقم 22 

اقاضة شهرزاد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772306.
89I

TADDART IMMO SARL

TADDART IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

TADDART IMMO SARL
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

TADDART IMMO SARL   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 
56 زاو1ة نيشكااا ، شااع از1الل ، 
الدوا األا�سي - 20250   - 20250 

الدااالبيماء املغرب.
وفاة شر1ك

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.359861

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 08 دجنبر 2020 تم اإلعالم 
و توزيع  الفن   بوفاة الشر1ك اضينة  

لرسم   
ً
تبعا الواثة  على  حصصه 

 2020 يونيو   01 في  املؤاخ  اإلااثة 
بالشك2 األتي :

  ، ابراهيمي   السعيد  السيد)ة( 
191 حصة .

 5  ، ابراهيمي   السيد)ة( اشيدة  
حصة .

 5   ، ابراهيمي   وفاء  السيد)ة( 
حصة .

 27 السيد)ة( سر1ن  ابراهيمي  ،  
حصة .

 55   ، اكرم ابراهيمي   السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( اشرف ابراهيمي  ،  55 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2021 تحت اقم 760417.
90I

AFRICA BUSINESS

OGISTICS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AFRICA BUSINESS
 RUE SOUMAYA 5 ETAGE APPT

4 ، 20000، Ville MAROC
OGISTICS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46 شااع 

الزاقطوني الطابق الثالث اقم 
casablanca 20000 6 البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
420939

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2018 دجنبر   27
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OGISTICS
النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي.
عنوا  املقر االجتماعي : 46 شااع 
اقم  الثالث  الطابق  الزاقطوني 
البيماء   casablanca 20000  6

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اناس   بغبال  السيد 
القادا  عبد  شااع  اناس  بغبال 
 ١٧٥ اقم  الرحمة  حي  الصحراوي 

١٧٧ 20450 البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اناس  بغبال  السيد 
القادا  عبد  شااع  اناس  بغبال 
 ١٧٥ اقم  الرحمة  حي  الصحراوي 

١٧٧ 20450 البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2019 تحت اقم 688381.
91I

STE ELWAFAA-ENERGY

جزء من االصل التجاري
عقد تسيير حر ألص2 تجااي 

)األشخاص املعنو1و (
عقد تسيير حر ألص2 تجااي
جزء ضن االص2 التجااي 

 05 عقد حر ضؤاخ قي  بمقت�سى  
يناير 2021 بعطى شركة سطاصيو  
الوفا شركة دات املسؤولية املحدودة  
 45 التجااي  بالسج2  املسج2 
باملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة 
التجااي  لألص2  الحر  التسيير  حق 
ضتر  كلو  ضالل  بني  طر1ق  ب  الكائن 
قلعة   43000  - الصناعي   الحي   2
شركة  لفائدة  املغرب  السراغنة  
كاا1ب انغجي شركة دات املسؤولية 

تبتدئ ضن  سنة   99 ملدة  املحدودة  
01 يناير 2021 و تنتهي في 31 دجنبر 
قيمته  شهري  ضبلغ  ضقاب2   2030

50.000 داهم.

92I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

GHOLEIZM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

GHOLEIZM TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
بني ضكيلد تعاللي   - 54000 خنيفرة 

املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.3517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   19 في  املؤاخ 

املصادقة على :
وهابي  بضي   )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   3.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.000
ضااس   19 بتاا1خ  سالك  املحجوب 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بخنيفرة  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 130.

93I

soulinad.consult

ELITE CONSOMMABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق اآلول شااع االضام البصيري 

الزنقة 645 الرقم 2 ضكرا ، 20000، 
البيماء املغرب

ELITE CONSOMMABLE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

جبرا  خلي2 جبرا  تجزئة النخي2 

  العمااة  1 املح2 اقم 2 - 23000  

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17871

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. CONSOMMABLE

غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 

املنتجات و األدوات واملعدات الشبه 

العطوا  و  التجمي2  وضنتجات  طبية 

بالتقسيط.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

النخي2  تجزئة  جبرا   خلي2  جبرا  

  23000  -  2   العمااة  1 املح2 اقم 

الجديدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : عماد   حمو  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : اساضة   بنجلو   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد بن حمو عماد  

الشقة   3 طابق  التعاضدية  زنقة    

البيماء   الداا   20330 املعااف    6

املغرب.

السيد بنجلو  اساضة  عنوانه)ا( 

 23000   209 تجزئة القدس الرقم 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد بن حمو عماد  

الشقة   3 طابق  التعاضدية  زنقة    

البيماء   الداا   20330 املعااف    6

املغرب

السيد بنجلو  اساضة  عنوانه)ا( 

 23000  209 الرقم  القدس  تجزئة 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 25 ضااس 

2021 تحت اقم 01 .

9 I

AB GESTION

OTTAWA CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE 219

 BRAHIM ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OTTAWA CITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 53 شااع 

جرادة وازيس - 20000 الدااالبيماء 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.107605

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   07 في  املؤاخ 

املصادقة على :

الزعيم  )ة( جمال   تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8.467

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   51.000

نونبر   07 بتاا1خ  العيدي  الغالية  

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772593.

95I

AMJ MANAGEMENT

HK-MEDIA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االاد   اقاضة ياضنة   2 الطابق 

االول اقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

HK-media  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع  
االاد  اقاضة يمنا 2   في الطابق األول 

اقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11 917

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

HK-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. media

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوضات  تكنولوجيا  و  الخدضات 

وانشاء املواقع.

شااع    : االجتماعي  املقر  عنوا  
االاد  اقاضة يمنا 2   في الطابق األول 

طنجة   90000  - طنجة   ،  30 اقم 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد حمزة القنوعي  
اقم   2 النخي2   3 الحسني  املجمع 

طنجة   90000 طنجة   اجزناية   31

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد حمزة القنوعي  
2 اقم 31  النخي2  املجمع الحسني 3 

اجزناية طنجة  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1000 2.

96I

Chtita ayyoub

LE CUBISTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

LE CUBISTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 اقم 

21 زنقة اضجاال نرجس ا  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

670231

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CUBISTE

قهوة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقليدية.

عنوا  املقر االجتماعي : ضح2 اقم 
 30000  - زنقة اضجاال نرجس ا    21

فاس املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضطيني هشام :  500 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : يوسف  ضطيني  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  ضطيني  السيد 
 18 اقم  الواد  زنقة  القرو1ي   شااع 

نرجس ا  30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  يوسف  ضطيني  السيد 
 18 اقم  الواد  زنقة  القرو1ي   شااع 

نرجس ا  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشام  ضطيني  السيد 
 18 اقم  الواد  زنقة  القرو1ي   شااع 

نرجس ا  30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   31 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1532/2021.
97I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

GHOLEIZM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

GHOLEIZM TRAV  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
بني ضكيلد تعاللي   - 54000 خنيفرة 

املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.3517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2021 ضااس   19 املؤاخ في 
ضسير جديد للشركة السيد)ة( سالك 

املحجوب  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 130.
98I

ACCUR CONSULTING

SMART CHANTIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ACCUR CONSULTING
العمااة اقم 1 الطابق التالث ضجمع 
الفردوس ، 25000، خر1بكة املغرب
SMART CHANTIER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 191 

اقاضة الواحد حي الر1اض  - 25000 
خر1بكة املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.4745
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 29 شتنبر 2020 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - اقاضة الواحد حي الر1اض    191»
«عمااة  إلى  خر1بكة املغرب»   25000
اقم 28 زنقة اكادير الطابق 3 الشقة 
اقم 6 زنقة اكادير  - 25000 خر1بكة  

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بخر1بكة  

2021 تحت اقم 267.
99I

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

 ZAKIAT DE
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كاانو ، الطابق السادس 
ضكتب اقم 8 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 ZAKIAT DE CONSTRUCTION

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي   شااع 
هوالندا اقاضة فنزو1ال اقم5 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.80775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   13 في  املؤاخ 

املصادقة على :
الحميد   عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   270 الديالل 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 
 13 بتاا1خ  ضحمد سعيد شوحو  )ة( 

يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس   17 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2601.
100I

ACCUR CONSULTING

FOURTH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ACCUR CONSULTING
العمااة اقم 1 الطابق التالث ضجمع 
الفردوس ، 25000، خر1بكة املغرب
FOURTH SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 

 2 اقاضة النوا - 25000 خر1بكة 
املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.5653
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 بكتوبر   20 في  املؤاخ 

املصادقة على :
التباع  اشيد  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   250
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
بكتوبر   26 البقالي بتاا1خ  ضصطفى  

.2020
ضحمد جميلي  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   250

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
بكتوبر   26 البقالي بتاا1خ  ضصطفى  

.2020
الرحيم   عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   250 حنو  
بص2 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 
بكتوبر   26 البقالي بتاا1خ  ضصطفى  

.2020
تفو1ت السيد )ة( يحيى ز1الي 150 
 1.000 بص2  ضن  اجتماعية  حصة 
ضصطفى   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

البقالي بتاا1خ 26 بكتوبر 2020.
تفو1ت السيد )ة( يحيى ز1الي 100 
 1.000 بص2  ضن  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة( ضحمد حاضي 

بتاا1خ 26 بكتوبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بخر1بكة  

2021 تحت اقم 264.

101I

FIDUCIAIRE KHALID

STE REDBEN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000،  1

OUJDA MAROC
STE REDBEN TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 16 زنقة 
ب 13 حي السالم عو1نت السراق - 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.33023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  10 دجنبر  املؤاخ في 
شركة   STE REDBEN TRAVAUX
ضبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 
 13 ب  زنقة   16 اإلجتماعي  ضقرها 
وجدة   - حي السالم عو1نت السراق 
60000 وجدة املغرب نتيجة لعدم   -

تحقيق الهدف التجااي.
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و عي :
و  بوسحابة  بنيونس    السيد)ة( 
عنوانه)ا( 16 زنقة ب 13 حي السالم 
 60000 وجدة   - السراق  عو1نت 

وجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
2020 وفي 16 زنقة  10 دجنبر  بتاا1خ 
 - حي السالم عو1نت السراق   13 ب 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1065.

102I

ELMISSAOUI NEZHA Notaire

 PROMO CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ELMISSAOUI NEZHA Notaire
 BD HACHIMI FILALI 217

 LOT SIDI ABDERRAHMANE
 CALIFORNIE، 20200،

Casablanca Maroc
 PROMO CONSTRUCTION
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي العمااة س 
ضح2 2 املجمع السكني 03 الطابق 

األا�سي حي الهراو1ي  -  الداا البيماء 
 2900 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
496093

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 PROMO CONSTRUCTION

.SARL

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واإلنعاش العقااي.

العمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
س ضح2 2 املجمع السكني 03 الطابق 
األا�سي حي الهراو1ي  -  الداا البيماء 

 2900 الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق زوهري :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد ادايس كنو  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
زوهري  الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 10 هااو  الرشيد العمااة 
القنيطرة   1 020 توضي  إقاضة  س 

املغرب.
عنوانه)ا(  كنو   ادايس  السيد 
 03 زنقة   02 س  م  التوفيق  تجزئة 
 03 شقة  سفلي  طابق   02 عمااة 

20093 الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كنو   ادايس  السيد 
 03 زنقة   02 س  م  التوفيق  تجزئة 
 03 شقة  سفلي  طابق   02 عمااة 

20093 الداا البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771865.

103I

COMPT NET

اكسس سيبل اشفوداج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
اكسس سيب2 اشفوداج شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

السعادة زنقة 1 اقم 11 وجدة - 
60000 وجدة املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.27577
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 17 ضااس  املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبلغ  اشفوداج   سيب2  اكسس 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 
ضقرها اإلجتماعي حي السعادة زنقة 1 
اقم 11 وجدة - 60000 وجدة املغرب 

نتيجة ل : االزضة االقتصادية.
حي  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
 - وجدة   11 اقم   1 زنقة  السعادة 

60000 وجدة املغرب. 
و عي :

عايي و عنوانه)ا(  انوا   السيد)ة( 
75 زنقة ستالينكراد 934240 ستا  
باايس فرنسا   93000 س س دوني  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: حي السعادة زنقة 1 اقم 11 وجدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1083.
10 I

STE FACILITY.CASH 

 STE  GOUTTE A GOUTTE EL
HACHIMI

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE  GOUTTE A GOUTTE EL

HACHIMI  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

العطشا  جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1973

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 STE  GOUTTE A GOUTTE EL

. HACHIMI

بشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال   - بالتنقيط  والسقي  الري 

ضختلفة - التفاوض.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 35100  - جرسيف  العطشا  

جرسيف املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بلقاسم الهاشمي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الهاشمي   بلقاسم  السيد 

جرسيف  العطشا   دواا  عنوانه)ا( 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بلقاسم الهاشمي عنوانه)ا( 

 35100 جرسيف  العطشا   دواا 

جرسيف املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  0  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت اقم  99.
105I

JB - CORPORATE SERVICES

S.A.R.L HEALTH ONE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JB - CORPORATE SERVICES
59 شااع الزاقطوني الطابق 6 اقم 
18 ، 20360، الداا البيماء املغرب
 S.A.R.L HEALTH ONE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 59 شااع 

الزاقطوني الطابق 6 اقم 18  - 
20360  الداا البيماء   املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495635
في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. S.A.R.L HEALTH ONE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 EXPLOITATION ET GESTION DE

.SALLES ET CLUB DE SPORT
عنوا  املقر االجتماعي : 59 شااع 
 -   18 اقم   6 الطابق  الزاقطوني 

20360  الداا البيماء   املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

3.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:
 15.000   : السيد عماد الركراكي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 15.000   : الركراكي  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد علي الركراكي عنوانه)ا( 70 
ضحج حسن السكتاني  20250  الداا 

البيماء   املغرب.
عنوانه)ا(  الركراكي  عماد  السيد 
 5 طابق  السكتاني  ضحج حسن   70
الداا البيماء   انفا  20250    5 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد علي الركراكي عنوانه)ا( 70 
ضحج حسن السكتاني  20250  الداا 

البيماء  املغرب
عنوانه)ا(  الركراكي  عماد  السيد 
 5 طابق  السكتاني  ضحج حسن   70
الداا البيماء   انفا  20250    5 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771237.
106I

somadik

STE SOMACIER SAHARA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE SOMACIER SAHARA شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع االضير 
ضوالي عبد هللا زنقة التيلوم عمااة 
03 طابق االول شقة 02 العيو  
العيو  70000 العيو  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
35961

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   30
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOMACIER SAHARA
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عاضة.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
التيلوم  زنقة  هللا  عبد  ضوالي  االضير 
 02 شقة  االول  طابق   03 عمااة 
العيو    70000 العيو   العيو  

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:
 5.000   : جابري  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جابري  سعيد  السيد 
الطابق  س  عمااة  كر1م  بنز  اقاضة 
كاليفوانيا البيماء   2 السفلي شقة 

20700 العيو  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جابري  سعيد  السيد 
الطابق  س  عمااة  كر1م  بنز  اقاضة 
كاليفوانيا البيماء   2 السفلي شقة 

20700 العيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1007.
107I

B3Z CONSULTING

MFH BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B3Z CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

MFH BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 265 شااع 

الزاقطوني الطابق 9 - 20000 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496111

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MFH  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : - استيراد، 

و  املكتب  لوازم  توزيع  و  بيع  شراء، 

اإلعالضيات و املداسية

- استيراد، شراء، بيع و توزيع بثاث 

املكتب

توزيع  و  بيع  شراء،  استيراد،   -

اللوازم الصناعية الصغيرة

التصميم،  البيانية،  الرسوم   -

يتعلق  ضا  ك2  و  الرقمية  الطباعة 

بأنشطة االتصال و التسو1ق  .

 265  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع الزاقطوني الطابق 9 - 20000 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد اخدو علي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : السيد اخدو عبد الرزاق 

حصة بقيمة 500 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اخدو علي عنوانه)ا( إقاضة 

شقة  1   146 عمااة   18 م  األضا  

20000 الداا البيماء املغرب.
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الرزاق  عبد  اخدو  السيد 
صوفيا  ا1اض  ليساسفة  عنوانه)ا( 
الداا   20000  7 شقة   90 عمااة 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اخدو علي عنوانه)ا( إقاضة 
األضا  م 18 عمااة 146 شقة  20000 

الداا البيماء املغرب
الرزاق  عبد  اخدو  السيد 
صوفيا  ا1اض  ليساسفة  عنوانه)ا( 
الداا   20000 شقة    90 عمااة 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

108I

ضستاضنة شاضة

VANOL LUBRIFIANT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ضستاضنة شاضة
شااع املسيرة اقم 2 1 الطابق االول 

الناظوا شااع املسيرة اقم 2 1 
الطابق االول الناظوا، 62000، 

الناظوا املغرب
VANOL LUBRIFIANT شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها االجتماعي حي 

عاا1ض 2 تجزئة سااة شااع 12 
اقم  1 الناظوا - 62000 الناظوا 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.20129

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم تغيير   2021 ضااس   02 املؤاخ في 
«االنعاش  ضن  الشركة  نشاط 

العقااي
« إلى «استيراد البمائع

بيع و توزيع جميع انواع السلع
استيراد ز1وت التشحيم».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 11 ضااس 

2021 تحت اقم 533.

109I

STE FIACCOF 

STE BASSMA TECH
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE BASSMA TECH  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  77 

تجزئة نصرهللا 1 اقم 64 ضديونة 
الداا البيماء 20200 الداا البيماء 

املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.434285

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم   2021 ضااس   15 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 
«500.000 داهم» بي ضن «100.000 
عن  داهم»   600.000» إلى  داهم» 
طر1ق :  افع القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 12857.

110I

aice compta

H.S.ALUMINIUM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

H.S.ALUMINIUM شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 61 شااع 

اللة الياقوت زاو1ة ضصطفى املعاني 

الطابق 1 اقم 56 - 20370 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497339

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.H.S.ALUMINIUM

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم وبعمال البناء .

عنوا  املقر االجتماعي : 61 شااع 

اللة الياقوت زاو1ة ضصطفى املعاني 
الداا   20370  -  56 اقم   1 الطابق 

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حسا  الطو21 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد حسا  الطو21 عنوانه)ا( 

 56 القدس ضجموعة  البرنو�سي حي 
اقم   20620 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد حسا  الطو21 عنوانه)ا( 

 56 القدس ضجموعة  البرنو�سي حي 
اقم   20620 الداا البيماء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772825.
111I

ضستاضنة شاضة

VANOL LUBRIFIANT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ضستاضنة شاضة
شااع املسيرة اقم 2 1 الطابق االول 

الناظوا شااع املسيرة اقم 2 1 
الطابق االول الناظوا، 62000، 

الناظوا املغرب
VANOL LUBRIFIANT شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 37 
عمااة اقم     الطابق الثاني لعري 
الشيخ الناظوا - 62000 الناظوا 

املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.20129

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 02 ضااس 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  اقم      عمااة   37 «شااع 
الثاني لعري الشيخ الناظوا - 62000 
عاا1ض  «حي  إلى  املغرب»  الناظوا 
اقم  1  شااع  12  سااة  تجزئة   2

الناظوا - 62000 الناظوا  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 11 ضااس 

2021 تحت اقم 533.
112I

ضوثق

MEGA PROFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ضوثق
7 1، شااع ضحمد الخاضس، الطابق 

 ، اقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
MEGA PROFIL شركة
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 ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية AZIT اقم 2، طر1ق 
تطوا  - 9000 طنجة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.22023
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2006 شتنبر  في  0  املؤاخ 

املصادقة على :
 KENAN )ة(   السيد  تفو1ت 
حصة اجتماعية ضن   YÜMSEL 30
)ة(  السيد  حصة لفائدة    30 بص2 
 16 بتاا1خ  لعرو�سي  املجيد   عبد 

غشت 2006.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   20 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2006 تحت اقم 2564.
113I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE SAISS ARGANA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
STE SAISS ARGANA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : الطابق 
األا�سي املتجر اقم 1 و 2 إقاضة ضلك 

تجزئة برستيجيا ضلعب الخي2  - 
30000  فاس املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.62997
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 يناير   11 املؤاخ في 
STE SAISS ARGANA SARL شركة 
ضبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 
األا�سي  الطابق  اإلجتماعي  ضقرها 
إقاضة ضلك تجزئة   2 و   1 املتجر اقم 

  30000  - الخي2   ضلعب  برستيجيا 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الغرض اإلجتماعي.

و عي :

السيد)ة( حميد  عبو و عنوانه)ا( 

عي   طر1ق  النزهة  حي  ب1  اقم  فيال 

املغرب  فاس    30000 الشقف  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

الطابق  وفي   2021 يناير   11 بتاا1خ 

2 إقاضة ضلك  1 و  األا�سي املتجر اقم 

 - الخي2   ضلعب  برستيجيا  تجزئة 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1482/2021.

11 I

ضوثق

MEGA PROFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضوثق

7 1، شااع ضحمد الخاضس، الطابق 

 ، اقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

MEGA PROFIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 88، شااع 

يوسف ابن تاشفي ، اقاضة ابن 

تاشفي ، الطابق 3 اقم 5. - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

22023

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2003 دجنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MEGA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.PROFIL

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فيها  بما  عاضة،  بصفة  النجااة 

الخشب و االملنيوم و البالستيك.

 ،88  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع يوسف ابن تاشفي ، اقاضة ابن 

 90000 - الطابق 3 اقم 5.  تاشفي ، 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  0   : لعرو�سي  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

 30   : بلحاج  ايت  بحمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

 YÛMSEL KENAN :  30 السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضحمد لعرو�سي عنوانه)ا( 

 HOLLAND ALLARD PIERSON

 STR 16 B ROTERDAM 0000

.ROTERDAM HOLLAND

السيد بحمد ايت بلحاج عنوانه)ا( 

 90000  3 اقم   39 العليا شااع  حي 

طنجة املغرب.

 YÛMSEL KENAN السيد 

 HIOLLAND 00000 عنوانه)ا( 

.HOLLAND HOLLAND

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضحمد لعرو�سي عنوانه)ا( 

 HOLLAND ALLARD PIERSON

 STR 16 B ROTERDAM 0000

ROTERDAM HOLLAND

السيد بحمد ايت بلحاج عنوانه)ا( 

 90000  3 اقم   39 العليا شااع  حي 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

 200 تحت اقم 260.

115I

ضوثق

MEGA PROFIL
إعال  ضتعدد القرااات

ضوثق

7 1، شااع ضحمد الخاضس، الطابق 

 ، اقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

MEGA PROFIL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية AZIT اقم 2، طر1ق 

تطوا  - 9000 طنجة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.22023

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 12 دجنبر 2013

تم اتخاذ القرااات التالية: 

حصص  -1تفو1ت  اقم  قراا 

ضايلي:  على  ينص  الذي  اجتماعية: 

تفو1ت جميع الحصص االجتماعية 

ضحمد  السيد  ضن  ك2  يملكها  التي 

املجيد  عبد  السيد  و  لعرو�سي، 

 100 في الشركة و قداها  لعرو�سي، 

لفائدة ك2 السيد  حصة اجتماعية، 

 50 بنسبة  لعرو�سي،  ضصطفى 

حصة اجتماعية، و السيد اسماعي2 

حصة   25 بنسبة  لعرو�سي، 

اجتماعية، و السيد ياسي  لعرو�سي، 

بنسبة 25 حصة اجتماعية.

جديد:  ضسير  -2تعيي   اقم  قراا 

تم استقالة  ضايلي:  الذي ينص على 

ضهاضه  ضن  لعرو�سي،  ضحمد  السيد 

السيد  تعيي    و  للشركة،  كمسير 

ضصطفى لعرو�سي، كمسير وحيد.

قراا اقم -3تحو21 املقر االجتماعي: 

الذي ينص على ضايلي: تم تحو21 املقر 

االجتماعي الى زاو1ة شااع طانطا  و 

الطابق  ،  لينا،  اقاضة  لبنا ،  زنقة 

اقم 9 ، طنجة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 
املقر االجتماعي

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
ابسمال 

الذي ينص على  بند اقم 13-16: 
ضايلي: التسيير و االضماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   30 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2013 تحت اقم 5274.
116I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

JH›CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME
 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

JH’CLEAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  287 
تداات حي انزا - 80090 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

46815
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.JH’CLEAN
خدضات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النتظيف .
 287  : االجتماعي  املقر  عنوا  
اكادير   80090  - انزا  حي  تداات 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

:  50 حصة  السيد جواد النقال  

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد حميد خياطي :  50 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد جواد النقال  عنوانه)ا( حي 

اكركنا اوا1ر 80750 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  خياطي  حميد  السيد 

شقة     3 ب  عمااة  التصاعد  اقاضة 

الهدى 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد جواد النقال  عنوانه)ا( حي 

اكركنا اوا1ر 80750 اكادير املغرب

عنوانه)ا(  خياطي  حميد  السيد 

شقة     3 ب  عمااة  التصاعد  اقاضة 

الهدى 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم  9892.

117I

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

ZAKIAT CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA

ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كاانو ، الطابق السادس 

ضكتب اقم 8 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

  ZAKIAT CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي   شااع 

هولندا اقاضة فنزو1ال اقم 5 - 

90000 طنجة .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.80775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحو21   2021 يناير  املؤاخ في 13 
الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   17 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2601.

118I

ضوثق

MEGA PROFIL
إعال  ضتعدد القرااات

ضوثق
7 1، شااع ضحمد الخاضس، الطابق 

 ، اقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
MEGA PROFIL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: زاو1ة 

شااع طانطا  و زنقة لبنا ، اقاضة 
لينا، الطابق  ، اقم 9 ، - 90000 

طنجة املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.22023

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 30 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 
-1تغيير غرض الشركة:  قراا اقم 
الذي ينص على ضايلي: صناعة ضواد 
و  الصناعية  النظافة  و  التنظيف 

املنزلية، كنشاط بسا�سي للشركة
حصص  تفو1ت   2- اقم  قراا 
ضايلي:  على  ينص  الذي  اجتماعية: 
هبة جميع الحصص االجتماعية التي 
يملكها السيد اسماعي2 لعرو�سي في 
الشركة و قداها 25 حصة اجتماعية، 

لفائدة السيد ضحمد لعرو�سي.
حصص  -3تفو1ت  اقم  قراا 
ضايلي:  على  ينص  الذي  اجتماعية: 
االجتماعية  الحصص  جميع  هبة 
التي يملكها السيد ياسي  لعرو�سي في 
الشركة و قداها 25 حصة اجتماعية، 

لفائدة السيد ضحمد لعرو�سي.

قراا اقم -  تغير ابسمال الشركة: 

ضن  الرفع  ضايلي:  على  ينص  الذي 

 100.000,00 ضن  الشركة  ابسمال 

داهم الى 1.000.000,00 داهم.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

غرض الشركة

على  ينص  الذي   :6-7 اقم  بند 

ضايلي: املساهمة 

و الحصص االجتماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1633.

119I

ضوثق

MEGA PROFIL
إعال  ضتعدد القرااات

ضوثق

7 1، شااع ضحمد الخاضس، الطابق 

 ، اقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

MEGA PROFIL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 88 شااع 

يوسف ابن تاشفي ، عمااة 3، اقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.22023

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 15 يونيو  200

تم اتخاذ القرااات التالية: 

حصص  تفو1ت   1- اقم  قراا 

ضايلي:  على  ينص  الذي  اجتماعية: 

 30 بلحاج  ايت  بحمد  السيد  فوت 

ضحمد  لفائدة  اجتماعية  حصة 

لعرو�سي

ضسير جديد:  تعيي    2- اقم  قراا 

تم استقالة  ضايلي:  الذي ينص على 

السيد بحمد بيت بلحاج ضن تسيير 

ضحمد  السيد  تعيي   و  الشركة، 

لعرو�سي كمسير وحيد.
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قراا اقم -3 تغيير املقر االجتماعي: 

نف2  تم  ضايلي:  على  ينص  الذي 

االجتماعي الى عي  ضشالوة ضخز  3، 

طر1ق تطوا  طنجة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 اقم  بند 

ضايلي: املساهمي  و ابسمال الشركة

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

املقر االجتماعي

الذي ينص على  بند اقم 13-16: 

ضايلي: التسيير و االضماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2005 تحت اقم 386.

120I

ضوثق

MEGA PROFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ضوثق

7 1، شااع ضحمد الخاضس، الطابق 

 ، اقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

MEGA PROFIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عي  

ضشالوة، ضخز  3، طر1ق تطوا  - 

90000 طنجة املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.22023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 30 نونبر 2005 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طر1ق   ،3 ضخز   ضشالوة،  «عي  

املغرب»  طنجة   90000  - تطوا  
اقم   AZIT الصناعية  «املنطقة  إلى 

طنجة    90000  - تطوا   طر1ق   ،2

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   12 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2005 تحت اقم 2550.

121I

FIDUCIAIRE KHALID

STE VIP TELECOM

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000،  1

OUJDA MAROC

STE VIP TELECOM شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : ا1اض 

السالم 1 اااك شقة 1/91 - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.29207

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2020 تقرا ح2  29 دجنبر  املؤاخ في 

ذات  شركة   STE VIP TELECOM

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

 100.000 ابسمالها  ضبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

 -  91/1 اااك شقة   1 ا1اض السالم 

وجدة - 60000 وجدة املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الهدف التجااي.

و عي :

و  اوعبداملوضن  هدى   السيد)ة( 

عنوانه)ا( ا1اض السالم 1 اااك شقة 

- وجدة 60000 وجدة املغرب   91/1

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

ا1اض  وفي   2020 دجنبر   29 بتاا1خ 

1 اااك شقة 91/1 - وجدة -  السالم 

60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1066.

122I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

RIAD MARTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شااع فاس ، اكن ابن طفي2 ، إقاضة 

دياضوند، الطابق األول ، ضكتب  اقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

RIAD MARTIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطر1ق 

الوطنية اقم 28 ، إقاضة حدائق 

 )D ( ضرجا ، ،الطابق األا�سي بلوك

تطوا  - 93000 تطوا  املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1 287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس  في  2  املؤاخ 

املصادقة على :

عبداملالك  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة   1.200 بعافر 

السيد  لفائدة   حصة   6.000 بص2 

ضااس  بونة بتاا1خ  2  املصطفى   )ة( 

.2021

تفو1ت السيد )ة( الحسن الشبتي 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.200

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   6.000

ضااس  بتاا1خ  2  بونة  املصطفى  

.2021

بحمد املهاجر  )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.200

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   6.000

ضااس  بتاا1خ  2  بونة  املصطفى  

.2021

العرب  عز  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة   360 بضنيول 

السيد  لفائدة   حصة   6.000 بص2 

ضااس  بونة بتاا1خ  2  املصطفى   )ة( 

.2021

بضنيول  علي  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   360

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   6.000

ضااس  بتاا1خ  2  بونة  املصطفى  

.2021
بضنيول  عادل  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   360

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   6.000

ضااس  بتاا1خ  2  بونة  املصطفى 

.2021

)ة( فاطمة الزهراء  تفو1ت السيد 

ضن  اجتماعية  حصة   120 بضنيول 

السيد  لفائدة   حصة   6.000 بص2 

ضااس  املصطفى بونة بتاا1خ  2  )ة( 

.2021

تفو1ت السيد )ة( بحمد جيد 600 

 6.000 بص2  ضن  اجتماعية  حصة 

املصطفى  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بونة بتاا1خ  2 ضااس 2021.

تفو1ت السيد )ة( طااق جيد 600 

 6.000 بص2  ضن  اجتماعية  حصة 

املصطفى  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بونة بتاا1خ  2 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 768.

123I

karama conseil

STE LUXRY YOUSSEF TRAV
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
اقم 33 الشقة اقم 1 زنقة اساضة 

ابن ز1د شااع الجيش امللكي فاس ، 

30000، فاس املغرب

  STE LUXRY YOUSSEF TRAV

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 96 

بلوك س حي الوفاق زواغة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية
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 ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66357

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. LUXRY YOUSSEF TRAV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة والبناء/بائع ضواد البناء.

 96 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 - بلوك س حي الوفاق زواغة فاس 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد كوشو عمر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 1 2 السيد كوشو عمر عنوانه)ا( 

 3 الشقة  الياسمي   م تجزئة ا1اض 

 30000 فاس  الشقف  عي   طر1ق 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 1 2 السيد كوشو عمر عنوانه)ا( 

 3 الشقة  الياسمي   م تجزئة ا1اض 

 30000 فاس  الشقف  عي   طر1ق 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاا1خ  2  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 836/2021.

12 I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 RESIDENCE JAWHARAT
TETOUAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو1ت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شااع فاس ، اكن ابن طفي2 ، إقاضة 
دياضوند، الطابق األول ، ضكتب  اقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 RESIDENCE JAWHARAT

TETOUAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطر1ق 
الوطنية اقم 28 ، إقاضة حدائق 

 )D ( ضرجا ، ،الطابق األا�سي بلوك
تطوا  - 93000 تطوا  املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.4351
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   25 في  املؤاخ 

املصادقة على :
عبداملالك  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة    00 بعافر 
السيد  0.000  حصة لفائدة   بص2 
ضااس   25 بونة بتاا1خ  املصطفى   )ة( 

.2021
بحمد  بنعوي  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   6.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    0.000
ضااس   25 بتاا1خ  بونة  املصطفى  

.2021
تفو1ت السيد )ة( الحسن الشبتي 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   5.600
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    0.000
ضااس   25 بتاا1خ  بونة  املصطفى  

.2021
زواو1ة  )ة(  السيد  تفو1ت 
اجتماعية  حصة   5.600 الحدو�سي 
لفائدة   حصة    0.000 بص2  ضن 
السيد )ة( املصطفى  بونة بتاا1خ 25 

ضااس 2021.
سعيد  ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 
5.600 حصة اجتماعية ضن  الشبتي 

السيد  0.000  حصة لفائدة   بص2 
ضااس   25 بونة بتاا1خ  املصطفى   )ة( 

.2021
الشبتي  سااة  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   5.600
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    0.000
ضااس   25 بتاا1خ  بونة  املصطفى  

.2021
تفو1ت السيد )ة( ياسمي  الشبتي 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   5.600
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    0.000
ضااس   25 بتاا1خ  بونة  املصطفى  

.2021
هشام الشبتي  )ة(  تفو1ت السيد 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   5.600
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    0.000
ضااس   25 بتاا1خ  بونة  املصطفى  

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 767.
125I

ضكتب املحاسبة

AL MAHABA SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

ضكتب املحاسبة
طر1ق العرائش عمااة بجعو   اقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

AL MAHABA SARL AU شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
 R.P N°1 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

  RABAT-TANGER AIN ABID
 CAIDAT AL OUAMRA KSAR EL
 KEBIR - 92150 KSAR EL KEBIR

.MAROC
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.2 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 ضااس   16 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   1.200.000»

 1.700.000» إلى  داهم»   500.000»

داهم» عن طر1ق :  إدضاج احتياطي بو 

باباح بو عالوات إصداا في ابس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ 26  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2021 تحت اقم 216.

126I

FICOMPTA

 SAMIRI ET FILS

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

 SAMIRI ET FILS IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 2 

تجزئة نادية اقم  18 بنسودة فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67083

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SAMIRI ET FILS IMMOBILIER

ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي.
 2 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بنسودة فاس  تجزئة نادية اقم  18 

- 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 340   : خروبي  فاطمة  السيدة 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد كمال سميري :  330 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 330   : سميري  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة فاطمة خروبي عنوانه)ا( 
فاس  واد  املرجة  نادية  تجزئة   18 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  سميري  كمال  السيد 
7 واد فاس 30000 فاس  اقم  زنقة 

املغرب.
السيد يوسف سميري عنوانه)ا( 
الهادي  سيدي  الفتح  اقاضة   7 اقم 

زواغة 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سميري  املختاا  السيد 
بنسودة  شمس  0  تجزئة  اقم07 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1617.
127I

Maitre Idriss el khatib

IMMOSLA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
IMMOSLA شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 89 شااع 
9 ابر21 اقاضة وسيم الطابق   اقم 

8 - 93000 تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
29085

بمقت�سى  عقد ضوثق ضؤاخ في  2 
ضااس 2021 تم إعداد القانو  األسا�سي 
لشركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد باملميزات التالية:
شك2 الشركة : شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IMMOSLA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقااي.
شااع   89  : عنوا  املقر االجتماعي 
9 ابر21 اقاضة وسيم الطابق   اقم 8 - 

93000 تطوا  املغرب.
املدة التي تأسست ضن بجلها الشركة 

: 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد بنس خالص :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة بنس خالص عنوانه)ا( 89 
ابر21 اقاضة وسيم الطابق     9 شااع 

اقم 8 93000 تطوا  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 89 السيد بنس خالص عنوانه)ا( 
ابر21 اقاضة وسيم الطابق     9 شااع 

اقم 8 93000 تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  بتطوا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 773.

128I

الشراط فاطمةالزهراء

 STE GP SAIFE NETTOYAGE
SARL-AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

الشراط فاطمةالزهراء
اقم 311 الدوا االول تجزئه الوفاق 
طر1ق عي  السمن ، 30020، فاس 

املغرب

 STE GP SAIFE NETTOYAGE

SARL-AU  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

 LOTIS وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 CHEMS 02 IMB RDC APPT 13

BENSOUDA  - 30000 FES FES

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66969

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE GP : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. SAIFE NETTOYAGE SARL-AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. NETTOYAGE

 LOTIS  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 CHEMS 02 IMB RDC APPT 13

.BENSOUDA  - 30000 FES FES

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد البقالي عبدالكر1م  :  200 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عبدالكر1م   البقالي  السيد 

عبدالقادا  سيدي   20 عنوانه)ا( 

فاس    30000 الفا�سي قالقليي  ا.م  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ليلى   البقالي  السيدة 

02عمااة  سفلي شقة  تجزئة شمس 

13 بنسودة 30000 فاس  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1460.

129I

STE FURAMIC SARL

 STE  HAGEN TRANS  SARL
A/U

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاو1ة شااع الفتواكي وابن الخطيب 

عمااة ضختااي الطابق 6 اقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب

 STE  HAGEN TRANS  SARL A/U

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق تازة 

حي النسيم زنقة الهدوء اقم 3 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36803

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HAGEN TRANS  SARL A/U

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

السيااات والعربات املستعملة 

التصدير واالستيراد.

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تازة حي النسيم زنقة الهدوء اقم 3 - 

60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضالكي ضحمد :  100 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  ضالكي  السيد 
 21 حي املناا تجزئة العاق2 ب 35 اقم 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  ضالكي  السيد 
 21 حي املناا تجزئة العاق2 ب 35 اقم 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   12 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 862.
130I

ائتمانية بكيدي

 ENGINEERING
STRUCTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية بكيدي
زنقة اسفي،ضحج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج( 
حمر1ة ضكناس ، 50000، ضكناس 

املغرب
 ENGINEERING STRUCTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 
إ 122 الشقة 15 الطابق الثالث 
ا1اض توالل ، ضكناس - 50000 

ضكناس املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.52421

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 09 ضااس 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   15 الشقة   122 إ  «عمااة 
 - ضكناس   ، توالل  ا1اض  الثالث 
«فرح  إلى  املغرب»  ضكناس   50000
الطابق   8 10 شااع انتسيرابي، شقة 
 50000  - املنزه  ضكناس   ، الثالت 

ضكناس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 52421.

131I

STE FURAMIC SARL

 STE BLANCHE CREATION
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاو1ة شااع الفتواكي وابن الخطيب 
عمااة ضختااي الطابق 6 اقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب
 STE BLANCHE CREATION SARL
AU  شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 166 حي 

ااازي  - 64573 جرادة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
36459

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   19
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
. BLANCHE CREATION SARL AU
ضؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 
البيع   / املالبس  لتصنيع  صناعية 
عة  تاجر ضالبس ُضصنَّ  / عبر اإلنترنت 

بالجملة.
حي   166  : عنوا  املقر االجتماعي 

ااازي  - 64573 جرادة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : احالي  ياسمي   السيدة 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة ياسمي  احالي عنوانه)ا( 
166 حي ااازي  64573 جرادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة ياسمي  احالي عنوانه)ا( 
166 حي ااازي  64573 جرادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 345.
132I

AUDEC EXPERTISE

PHARMACIE AIT BEN
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
PHARMACIE AIT BEN شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تقسيم 
األضير اقم 31 سوالم - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
14963

 28 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 شتنبر 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PHARMACIE AIT BEN

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

تقسيم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

األضير اقم 31 سوالم - 26100 برشيد 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

بندهمة  بضي   ضحمد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

بندهمة  بضي   ضحمد  السيد 
النحوي  النح2  شااع   62 عنوانه)ا( 

الداا   20000 املعاا1ف   1 الطابق 

البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بندهمة  بضي   ضحمد  السيد 
النحوي  النح2  شااع   62 عنوانه)ا( 

الداا   20000 املعاا1ف   1 الطابق 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم -.

133I

cabinet fiduciaire zghoud

YADINE BATIMENTS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet fiduciaire zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE EDDAI N°2 ،

90010، TANGER MAROC

YADINE BATIMENTS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ساحة 

ابرهيم الرودني شااع سينا اقاضة 

بثهوفن 2 الطابق 3 اقم 82 - 90000  

طنجة  املغرب 
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تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114475

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YADINE BATIMENTS

خدضات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وك2 ضا يدخ2 في اطااها داخ2 

املغرب و خااجه.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقاضة  سينا  شااع  الرودني  ابرهيم 

بثهوفن 2 الطابق 3 اقم 82 - 90000  

طنجة  املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بنعلي اسماعي2  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بنعلي اسماعي2  عنوانه)ا( 

ازال  قيادة  الز1تو   ج  دواا العائشة 

الز1تو  93022  تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بنعلي اسماعي2  عنوانه)ا( 

ازال  قيادة  الز1تو   ج  دواا العائشة 

الز1تو  93022  تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240623.

134I

RAHHALI CONSEIL

NAAMY TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1 82

، 40000، Marrakech Maroc

NAAMY TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 82 1 

العزوز1ة، ضراكش - 0000  ضراكش 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.102309

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 03 ضااس 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - ضراكش  العزوز1ة،   1 82 «اقم 

«دواا  إلى  املغرب»  ضراكش    0000

ضراكش  البوا،  زنقااة اوالد حسو ، 

- 0000  ضراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122540.

135I

ACCUR CONSULTING

 MEDA DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

العمااة اقم 1 الطابق التالث ضجمع 

الفردوس ، 25000، خر1بكة املغرب

 MEDA DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضوطن 

بعمااة 1 الشقة اقم 5 الطابق 

الثالث ضجمع الفردوس خر1بكة 

25000 خر1بكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

6947

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MEDA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION SARL

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.

ضوطن   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بعمااة 1 الشقة اقم 5 الطابق الثالث 

 25000 خر1بكة  الفردوس  ضجمع 

خر1بكة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عبد الجلي2 ضكتوم :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : االضاضي  ادايس  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضكتوم  الجلي2  عبد  السيد 

9 دجنبر  باب افتوح شااع  عنوانه)ا( 

الرقم 15 23000 بني ضالل املغرب.

عنوانه)ا(  االضاضي  ادايس  السيد 

زنقة االضام ابو حنيفة حي الهدى    3

25000 خر1بكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضكتوم  الجلي2  عبد  السيد 

9 دجنبر  باب افتوح شااع  عنوانه)ا( 

الرقم 15 23000 بني ضالل بني ضالل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر1بكة  بتاا1خ  2 ضااس 

2021 تحت اقم 8 1.

136I

STE FURAMIC SARL

STE CHADA TRADING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاو1ة شااع الفتواكي وابن الخطيب 
عمااة ضختااي الطابق 6 اقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب
 STE CHADA TRADING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي الربيع 
زنقة صفاء 3 اقم 51  - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36933
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CHADA TRADING SARL
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد.
عنوا  املقر االجتماعي : حي الربيع 
زنقة صفاء 3 اقم 51  - 60000 وجدة 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة بياض سعاد :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
حسني   ضحمود  ايمن  السيد 
 100 حصة بقيمة   500   : الدجوى 

داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعاد  بياض  السيدة 
  51 اقم   3 صفاء  زنقة  الربيع  حي 

60000 وجدة املغرب.
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حسني   ضحمود  ايمن  السيدة 

زنقة  الربيع  حي  عنوانه)ا(  الدجوى 

وجدة   60000   51 اقم   3 صفاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعاد  بياض  السيدة 

  51 اقم   3 صفاء  زنقة  الربيع  حي 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1062.

137I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

ste WADIAA MARBRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمااة نوضيديا شااع ضحمد الخاضس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

  ste WADIAA MARBRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 264 بلوك 

3 حي الرشاد  - 35000 تازة املغرب.

وفاة شر1ك
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في  2 فبراير 2021 تم اإلعالم 

بوفاة الشر1ك ضحمد الناصر و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الواثة  على  حصصه 

 2020 نونبر   18 في  املؤاخ  اإلااثة 

بالشك2 األتي :

السيد)ة( هشام  الناصر  ،  5,21 

حصة .

السيد)ة( فطيمة الناصر  ،  2,60 

حصة .

 5,21  ، السيد)ة( اشيد الناصر  

حصة .

السيد)ة( عتيقة  الناصر  ،  2,60 

حصة .

 2,60   ، زهرة الناصر   السيد)ة( 
حصة .

  ، الناصر   سعيدة   السيد)ة( 
2,60 حصة .

السيد)ة( سميرة الناصر  ،  2,60 
حصة .

السيد)ة( اضحمد الناصر  ،  5,21 
حصة .

  ، الحسني   فاطمة  السيد)ة( 
13,56 حصة .

السيد)ة( الناصر الناصر  ،  5,22 
حصة .

 2,60   ، الناصر   سناء  السيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 173.

138I

NORD FINANCE

 STE SAKANE MARWA
IMMOBILIER

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

 STE SAKANE MARWA
IMMOBILIER  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 شااع 
جب2 بو1بال  – شقة اقم  1  - 
MAROC .10090 بڭدال - الرباط
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
150701

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SAKANE MARWA IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز : تهدف الشركة 

في جميع البلدا  إلى: 

* اإلنعاش العقااي بصفة عاضة. 

بو  السكنية  العقااات  تطو1ر   *

الترو1ج الصناعي.

بو  العاا1ة  األاا�سي  وبيع  شراء   *

املبنية٬ األاا�سي الزااعية واملباني ضن 

جميع الفئات.              

* كراء األاا�سي العاا1ة و/بو املباني 

بو  الزااعي  السكني٬  لالستخدام 

التجااي. 

تنفيذ جميع األشغال املتعلقة   *

املدنية٬  الهندسة  املباني٬  بتشييد 

الصباغة٬                       الزجاج٬  التحر1ج٬  ٳعادة 
الصرف  والجسوا٬  الطرق  بناء 

ضعدات  املياه٬  ٳضدادات  الصحي٬ 
وجميع                      الكهرباء  املاء٬  الطرق٬ 

بعمال الطرق واملرافق.

* استغالل جميع بنواع املقالع.  

* بشغال التركيبات الكهربائية.

* بشغال السباكة.

الخشب  ضن  النجااة  بشغال   *

واأللوضنيوم.

* وضع الخشب واأللوضنيوم.

املواد  جميع  وتسو1ق  استيراد   *

بوضعدات البناء.

بصفة  واالستيراد  التصدير   *

عاضة.

جميع  وبيع  شراء  تشغي٬2   *

التراخيص  اإلختراع٬  براءات 

والعالضات التجاا1ة املتعلقة بموضوع                       

الشركة داخ2 املغرب والخااج.               

الصناعية٬  العمليات  جميع   *

التجاا1ة واملالية ذات صلة ضباشرة ٲو 

غير ضباشرة ضع ضوضوع الشركة. 

الغير  ٲو  املباشرة  املشااكة   *

ٲو  الشركات  ضن  ٲي  في  املباشرة 

املقاوالت ذات ضوضوع ضماث2.

عنوا  املقر االجتماعي : 13 شااع 
 - اقم  1   شقة   – بو1بال   جب2 
.MAROC .10090 بڭدال - الرباط

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضحمد  بوخياا  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  بوخياا  السيد 
تطوا    93150 12 شااع علي شعرة 

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  بوخياا  السيد 
تطوا    93150 12 شااع علي شعرة 

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112103. .

139I

NORD FINANCE

 STE SAKANE NOUR
IMMOBILIER

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

 STE SAKANE NOUR
IMMOBILIER  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 شااع 
جب2 بو1بال  – شقة اقم  1  - 
MAROC .10090 بڭدال - الرباط
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
150699
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في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
. SAKANE NOUR IMMOBILIER

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في جميع البلدا  إلى: 

* اإلنعاش العقااي بصفة عاضة. 
السكنية  العقااات  تطو1ر   * 

بو الترو1ج الصناعي.
العاا1ة األاا�سي  وبيع  شراء   * 
 بو املبنية٬ األاا�سي الزااعية واملباني 

ضن جميع الفئات.              
و/بو  العاا1ة  األاا�سي  كراء   *
الزااعي  املباني لالستخدام السكني٬ 

 بو التجااي. 
تنفيذ جميع األشغال املتعلقة   *
املدنية٬  الهندسة  املباني٬  بتشييد 
الصباغة٬                       الزجاج٬  التحر1ج٬  ٳعادة 
الصرف  والجسوا٬  الطرق  بناء 
ضعدات  املياه٬  ٳضدادات  الصحي٬ 
وجميع                      الكهرباء  املاء٬  الطرق٬ 

بعمال الطرق واملرافق.
* استغالل جميع بنواع املقالع.  
* بشغال التركيبات الكهربائية.

* بشغال السباكة.
الخشب  ضن  النجااة  بشغال   *

واأللوضنيوم.
* وضع الخشب واأللوضنيوم.

املواد  جميع  وتسو1ق  استيراد   *
بوضعدات البناء.

بصفة  واالستيراد  التصدير   *
عاضة.

جميع  وبيع  شراء  تشغي٬2   *
التراخيص  اإلختراع٬  براءات 
والعالضات التجاا1ة املتعلقة بموضوع                       
الشركة داخ2 املغرب والخااج.               
الصناعية٬  العمليات  جميع   *
التجاا1ة واملالية ذات صلة ضباشرة ٲو 

غير ضباشرة ضع ضوضوع الشركة. 

الغير  ٲو  املباشرة  املشااكة   *
ٲو  الشركات  ضن  ٲي  في  املباشرة 

املقاوالت ذات ضوضوع ضماث2.
عنوا  املقر االجتماعي : 13 شااع 
 - اقم  1   شقة   – بو1بال   جب2 
.MAROC .10090 بڭدال - الرباط

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضحمد  بوخياا  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  بوخياا  السيد 
12 شااع علي شعرة  93150 تطوا  

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  بوخياا  السيد 
12 شااع علي شعرة  93150 تطوا  

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم  11210.
1 0I

ضكتب املحاسبة

 MM-21 L›EXCELLENCE
IMMOBILIERE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ضكتب املحاسبة
طر1ق العرائش عمااة بجعو   اقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب
 MM-21 L’EXCELLENCE

IMMOBILIERE SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
بلعربي شااع 6 اقم 64 القصر الكبير  

- 92150 القصر الكبير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2909

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 MM-21 L’EXCELLENCE  :

. IMMOBILIERE SARL
الترو1ج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقااي - بعمال ضختلفة .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بلعربي شااع 6 اقم 64 القصر الكبير  

- 92150 القصر الكبير  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 300   : ضحمد  القرقري  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 700   : ضحمد  بنكيرا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 300  : ضحمد  القرقري  السيد 

بقيمة 100 داهم.
 700  : ضحمد   بنكبرا   السيد 

بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد القرقري ضحمد  عنوانه)ا( 
شااع 20 غشت اقم 78 القصر الكبير  

92150 القصر الكبير  املغرب .
عنوانه)ا(  السيد بنكيرا  ضحمد  
حي األندلس ضجموعة ب شااع 5 اقم 
القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد القرقري ضحمد عنوانه)ا( 
القصر   78 اقم  غشت   20 شااع 
الكبير  92150 القصر الكبير  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 26  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2021 تحت اقم 215.

1 1I

F.C.G.E

ZETALAB
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

ZETALAB شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب اقم 

01 تجزئة اختياا الفردوس اقم 200 

ضراكش. - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113085

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ZETALAB

تجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشبه  و  الطبية  املعدات  توزيع  و 

الطبية؛ استيراد و تصدير..

ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تجزئة اختياا الفردوس اقم   01 اقم 

ضراكش    0000  - ضراكش.   200

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد  حسي  سيم بتاك :  1.000 

حصة بقيمة 10 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
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بتاك  سيم  حسي   السيد  
الفردوس  اختياا  تجزئة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000 ضراكش   200 اقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
بتاك  سيم  حسي   السيد  
الفردوس  اختياا  تجزئة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000 ضراكش   200 اقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122436.

1 2I

N2M CONSEIL-SARL

BRICOMEL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BRICOMEL شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الحسن االول زنقة 5 اقم 19 الطابق 
الثاني اقم   - 62000 الناظوا 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
21829

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   02
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BRICOMEL

غرض الشركة بإيجاز : - التصدير 
و االستيراد.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحسن االول زنقة 5 اقم 19 الطابق 
الناظوا   62000  - اقم    الثاني 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد بنزيزة ضصطفى 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد بنزيزة ضصطفى عنوانه)ا( 
حي دواية بني انصاا 62000 الناظوا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد بنزيزة ضصطفى عنوانه)ا( 
حي دواية بني انصاا 62000 الناظوا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 630.

143I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 BEST MOBILE REPORTS*
SARL  *BMR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

  BEST MOBILE REPORTS SARL*
BMR* شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 1ـ ـ 

زنقة ديبليادـ ــ الطابق 3ـ ــ ضلتقى شااع 
عبد املوضن ، حي املستشفيات  - 
20503  الداا البيماء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
497349

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST* : اإلقتماء بمختصر تسميتها
.MOBILE REPORTS SARL  *BMR
تشغي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
براضج   تحر1ر وتسو1ق بي    ، إنتاج   ،
ملعالجة املعلوضات في بي ضجال ضن 

ضجاالت النشاط .
بنظمة  في  والتطو1ر  البحث 

املعلوضات .
واالستعانة  املعلوضات  إدااة 
لتكنولوجيا  خااجية  بمصادا 
املعلوضات وتشغي2 ضراكز الخدضات  

والشبكات عن بعد.
ــ   1 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
زنقة ديبلياد ـــ الطابق 3 ـــ ضلتقى شااع 
 - املستشفيات   حي   ، املوضن  عبد 

20503  الداا البيماء املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ضبلغ ابسمال الشركة:  300.000 

داهم، ضقسم كالتالي:
بقيمة   900  : السيد علي الرقيق 

100 داهم.
 MOBITRACK SARL : الشركة 

1050 بقيمة 100 داهم.
 BEST INTERIM SARL : الشركة

1050 بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرقيق  علي  السيد 
 ، ، فيال ديبري بااك الرحمة   18 اقم 
الداا البيماء     27223 داا بوعزة   

املغرب .
 MOBITRACK SARL الشركة 
ـــ  ديبلياد  زنقة  ــ   1 اقم  عنوانه)ا( 
ـــ ضلتقى شااع عبد املوضن،  الطابق   
الداا    20503 املستشفيات   حي 

البيماء املغرب .

 BEST INTERIM SARL الشركة 
ز1اد  ببو  زنقة   ،8 اقم  عنوانه)ا( 
الداا    20370 فال بنفا    ، الدبو�سي 

البيماء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرقيق  علي  السيد 
 ، ، فيال ديبري بااك الرحمة   18 اقم 
الداا البيماء     27223 داا بوعزة   

املغرب 
لعمراني  طااق  ضحمد  السيد 
جوتي  عنوانه)ا( كولف سيتي ، عمااة 
2 ، املدينة الخمراء  62 ب زنقة 5 ط 
  27182 ، بوسكواة عمالة النواصر  

الداا البيماء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772833.

1  I

CABINET BAHMAD

ATLAS VILEGIATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

CABINET BAHMAD
إقاضة ضراكش بالزا عمااة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز ضراكش ، 

0000 ، ضراكش املغرب
ATLAS VILEGIATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : ضحافظة 
الحوز جماعة سيدي عبد هللا غيات 
دائرة آيت عي  الشلحات كيدجي  - 

0000  ضراكش املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.77575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   08 في  املؤاخ 

املصادقة على :
داا1وش  جي2   )ة(  تفو1ت السيد 
باكتياا 62.095 حصة اجتماعية ضن 
بص2 0 2. 12 حصة لفائدة  السيد 
)ة( كريستوف   ضيشي2 جي  هينوس 

بتاا1خ 08 فبراير 2021.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  2  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 3639.
145I

MOGADOR CONSULTING

VENT ESSAOUIRA CAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

VENT ESSAOUIRA CAR شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
العز1ز1ة اقم 3 ضركز اوناغة  - 

000   الصو1رة املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.4375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   10 في  املؤاخ 

املصادقة على :
زضهر1ر  بيوب  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
ضااس   10 بتاا1خ  بوضزوغ  هشام 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 116.
146I

MOGADOR CONSULTING

VENT ESSAOUIRA CAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

VENT ESSAOUIRA CAR  شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

العز1ز1ة اقم 3 ضركز اوناغة  - 

000   الصو1رة املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.4375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس   10 املؤاخ في 

ضسير جديد للشركة السيد)ة( خزا  

خديجة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 116.

1 7I

MN Consulting

GLAMDIAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

MN Consulting

 Boulevard Zerktouni ، 55

20360، Casablanca Maroc

GLAMDIAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي فماء باب 

بنفا، زنقة باب املنصوا، عمااة س، 

الطابق األول، ضكتب 3 - 20050 

الداا البيماء املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.446511

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

افع  تم   2021 يناير   18 في  املؤاخ 
ابسمال الشركة بمبلغ قداه «11.000 

إلى  داهم»   10.000» بي ضن  داهم» 

:  تقديم  «21.000 داهم» عن طر1ق 

حصص نقدية بو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 6892.

1 8I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 CAMPING
 INTERNATIONAL DU
GRAND CASABLANCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 CAMPING INTERNATIONAL
 DU GRAND CASABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
بيت بوا1ر ، الطابق 2 ، شااع ضوالي 
يوسف ، حي بواكو  - 0 200  الداا 

البيماء    املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497345
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 CAMPING INTERNATIONAL

.DU GRAND CASABLANCA
تشغي2    : غرض الشركة بإيجاز 
واملباني  للمخيم  ضوقع  بي  وإدااة 
واملطاعم  )املقاهي  به  امللحقة 
والبيتزير1ا(  الخفيفة  والوجبات 
وبشك2 عام بي نشاط ضتعلق بموقع 
املخيم وتشغي2 بي عالضة تجاا1ة بو 

خصم إلى تطو1ره.
إنشاء، حيازة ، تأجير، تشغي2 بو 
تأجير جميع املؤسسات واألاا�سي التي 

لها نفس الطبيعة .
الوسائ2  بكافة  الشركة  ضشااكة 
الشركات  جميع  في  كا   شك2  وبأي 
سيتم  الذي  بو  إنشاؤه  تم  ضا  وك2 

إنشاؤه.

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوا  

بيت بوا1ر ، الطابق 2 ، شااع ضوالي 

يوسف ، حي بواكو  - 0 200  الداا 

البيماء    املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة بلقاسم عمرو : 34 بقيمة 

100 داهم.

 33  : الرزاق  عبد  طااق  السيد 

بقيمة 100 داهم.

 33  : لعك2  الحق  عبد  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   عمرو  بلقاسم  السيد 

  20 00 تجزئة الليمو     ،  255 فيال 

الداا البيماء    املغرب.

الرزاق  عبد  طااق  السيد 
حي  اقم  1  بغمات  زنقة  عنوانه)ا( 

السالم سيال 20210  الداا البيماء    

املغرب.

السيد عبد الحق لعك2 عنوانه)ا( 
زنقة البخااي داج ب ط   ش60   2

البيماء     الداا    20330 املعاا1ف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(   عمرو  بلقاسم  السيد 

  20 00 تجزئة الليمو    ،  255 فيال 

الداا البيماء   املغرب

الرزاق  عبد  طااق  السيد 
حي  اقم  1  بغمات  زنقة  عنوانه)ا( 

السالم سيال 20210  الداا البيماء   

املغرب

السيد عبد الحق لعك2 عنوانه)ا( 
زنقة البخااي داج ب ط   ش60   2

البيماء    الداا    20330 املعاا1ف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772832.

1 9I
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STE FURAMIC SARL

STE CYMA CONCEPT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

STE FURAMIC SARL

زاو1ة شااع الفتواكي وابن الخطيب 

عمااة ضختااي الطابق 6 اقم الشقة 

3 ، 60000، وجدة املغرب

  STE CYMA CONCEPT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

الجزائر تجزئة البخااي اقم 31 - 

60000 وجدة املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.23041

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 02 يوليوز 2020 تقرا ح2 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبلغ     CYMA CONCEPT SARL

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

الجزائر  طر1ق  اإلجتماعي  ضقرها 

 60000  -  31 اقم  البخااي  تجزئة 

قلة املوااد    : وجدة املغرب نتيجة ل 

املالية كثرة املنافسة ...

طر1ق  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

 -  31 اقم  البخااي  تجزئة  الجزائر 

60000 وجدة املغرب. 

و عي :

و  ضحمد  الغالي   السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة املالكي زنقة ب   اقم 

5 60000 وجدة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   02 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 1826.

150I

 FIDUCIAIRE EDAKHLA

 ضكتب حسابات الداخلة

شركة كرين فيتال
GREENVITAL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA  ضكتب 

حسابات الداخلة
اقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج2 حي 

الداخلة اكادير ، 80060، اكادير 

املغرب

 Greenvital شركة كر1ن فيتال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي فدا  ايت 

ضوضن دواا ايت �سي سالم انشاد  

بولفع -ضاسة انشاد  بيوكرة  
اشتوكة ايت باها - 87452 بيوكرى 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

22755

في  ضؤاخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.Greenvital كر1ن فيتال

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.

فدا    : االجتماعي  املقر  عنوا  

سالم  �سي  ايت  دواا  ضوضن  ايت 

انشاد  بولفع -ضاسة انشاد  بيوكرة  
بيوكرى   87452  - اشتوكة ايت باها 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : فكراش  اشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 260   : حدو  ايت  اشيد  السيد 

للحصة  داهم   100 بقيمة  حصة 

السيد اشيد ايت حدو : 3740 بقيمة 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اشيد ايت حدو  عنوانه)ا( 
الداخلة   حي  الود  اقاضة   356 اقم 

80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  السيد اشيد فكراش  
ملزاا  اكبر  حي  اقم  11   09 بلوك 

86150 ايت ضلول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اشيد ايت حدو عنوانه)ا( 
الداخلة  حي  الود  اقاضة   356 اقم 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت اقم 680.

151I

KAMELITE SARL

كاميليت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMELITE SARL

شااع املحمدية الطابق األول اقم 

238 ، 93030، تطوا  املغرب

كاضيليت  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

املحمدية الطابق األول اقم 238 

تطوا  93030 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29015

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

كاضيليت .

استشااة   : غرض الشركة بإيجاز 

في األنظمة املعلوضاتية.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 238 اقم  األول  الطابق  املحمدية 

تطوا  93030 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 950   : السيدة الخملي�سي سمية 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   50   : السيدة اليزيد علية 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

سمية  الخملي�سي  السيدة 
  11 اقم  الفداء  شااع  عنوانه)ا( 

32350 ترجيست املغرب.

عنوانه)ا(  علية  اليزيد  السيدة 
شااع شكيب باسال  عمااة 9 اقم 2 

93000 تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

سمية  الخملي�سي  السيدة 
  11 اقم  الفداء  شااع  عنوانه)ا( 

32350 ترجيست املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 172/21.

152I

FIDUCIA-MID

ROCHE NET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIA-MID
اقم 98 الطابق االول طر1ق ضكناس 

ضيمالل ضيدلت ، 54350، ضيدلت 

ضيدلت

  ROCHE NET SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : قصر 

تشاو1ت  - 54350 ضيدلت   املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.1717

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تقرا ح2  08 فبراير  املؤاخ في 

ذات  شركة    ROCHE NET SARL

ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

 54350  - اإلجتماعي قصر تشاو1ت  

املغرب نتيجة لح2 املسبق  ضيدلت   

للشركة.

و عي :

و  اعلبوش  نوال    السيد)ة(  
عنوانه)ا( 2  زنقة بني طانزا السوي�سي  

)ة(  الرباط املغرب كمصفي   10170

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

قصر  وفي   2021 فبراير   08 بتاا1خ 

تشاو1ت  - 54350 ضيدلت   املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتاا1خ 

2021 تحت اقم 55.

153I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE WADIAA MARBRE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمااة نوضيديا شااع ضحمد الخاضس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

  STE WADIAA MARBRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 264 

بلوك 3 حي الرشاد - 35000 تازة 

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2021 املؤاخ في  2 فبراير 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

الناصر الناصر كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 173.

154I

MAIROUCHE FISC

BFK CARRIERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

MAIROUCHE FISC
155 شااع ضحمد السادس اقاضة 

سلمى الطابق االول اقم 03 كلميم ، 
81000، كلميم املغرب

BFK CARRIERES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي تيرت 
كلميم - 81000 كلميم املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.349
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   12 في  املؤاخ 

املصادقة على :
تفو1ت السيد )ة( الحسي  اودضي  
500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 
حصة لفائدة  السيد )ة( احمد اديحي 

بتاا1خ 12 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس   25 بتاا1خ  االبتدائية بكلميم  

2021 تحت اقم 122.

155I

FIDUCIA-MID

GE CATRA  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIA-MID
اقم 98 الطابق االول طر1ق ضكناس 
ضيمالل ضيدلت ، 54350، ضيدلت 

ضيدلت

GE CATRA  SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 105 
زنقة واد املخاز   - 54350 ضيدلت 

املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.1045

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 يناير   20 املؤاخ في 
ذات  شركة    GE CATRA  SARL
ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 
ضقرها  وعنوا   داهم   10.000
 - زنقة واد املخاز     105 اإلجتماعي 
لح2  نتيجة  املغرب  ضيدلت   54350

ضسبق للشركة.
و عي :

السيد)ة( فر1د  وكر1رو و عنوانه)ا( 
ضيمالل   املخاز   واد  شااع   105
)ة(  ضيدلت املغرب كمصفي   54350

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
بتاا1خ 20 يناير 2021 وفي 105 زنقة 
واد املخاز   - 54350 ضيدلت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاا1خ 16 فبراير 

2021 تحت اقم 51.

156I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

 STE BROTHER DE
 COMMERCE ET SERVICE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION
COMPTABLE ET FISCALE

AV FAR N 4 ، 30000، FES maroc
 STE BROTHER DE COMMERCE
ET SERVICE SARL     شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم   

تجزئة تغات 2 تغات فاس. - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
67051

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 BROTHER DE COMMERCE ET

.    SERVICE SARL
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضنتجات غذائية.
- توزيع ضنتجات املعجنات.

- تقديم الطعام..
اقم     : االجتماعي  املقر  عنوا  
تجزئة تغات 2 تغات فاس. - 30000 

فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 10.000   : السيد عادل العمااتي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 90.000   : السيد ياسي  العطاا 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العمااتي  عادل  السيد 
فاس   بنسودة  غيثة  حي   118 اقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  العطاا  ياسي   السيد 
فاس  واد  املرجة  العلج  تجزئة   33

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العطاا  ياسي   السيد 
فاس  واد  املرجة  العلج  تجزئة   33

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  بفاس  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1553.
157I
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MANAGEMENT AND CONSULTING 

 GROUPE OUBALHAJ
INVEST

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شااع جب2 هبري ,اضزوا  ، 
32250، الحسيمة املغرب

 GROUPE OUBALHAJ INVEST
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها االجتماعي حي 
ابوجير  ، اضزوا   - 32250 

الحسيمة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.2 27

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم تغيير   2021 ضااس   03 املؤاخ في 
و  اإلستيراد   -» ضن  الشركة  نشاط 

التصدير 
- بيع األجهزة و األواني املنزلية

- بيع العقاقير بالتقسيط « إلى «- 
نق2 البمائع لحساب الغير

- اإلستيراد و التصدير
- بيع األجهزة و األواني املنزلية».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  0  بالحسيمة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 79.
158I

TOTALIKA GRUP SARL

TOTALIKA GRUP SARL
إعال  ضتعدد القرااات

TOTALIKA GRUP SARL
 MAG 19 IMM F8 ENNAKHIL

SIDI SAID , MEKNES ، 0، ضكناس 
املغرب

TOTALIKA GRUP SARL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: ضح2 اقم 
19 عمااة F8 النخي2 سيدي سعيد - 

50050 ضكناس املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.45343

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 08 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 
الشركة  حصص  جميع  بيع  ضايلي: 
املحمدي  العلوي  السيدة  لفائدة 
خولة والسيد العلوي املحمدي بيوب 

بنسبة %50 لك2 واحد ضنهما
على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 
ضايلي: تعيي  السيدة العلوي املحمدي 
خولة والسيد العلوي املحمدي بيوب 

كمسيرين للشركة
على  ينص  الذي   :03 اقم  قراا 
ضايلي: تعيي  السيدة العلوي املحمدي 
خولة والسيد العلوي املحمدي بيوب 

كموقعي  للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 01: الذي ينص على ضايلي: 

ضالءضة النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 97 1.
159I

FIL CONSEIL

TWIN LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIL CONSEIL
اقم 5 شااع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، ضكناس املغرب

TWIN LINE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ياسمي  2 
عمااة 7 اقم   البساتي   - 50000 

ضكناس املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.39831

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرا ح2  املؤاخ في 03 فبراير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها  ضبلغ    TWIN LINE
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
7 اقم    2 عمااة  اإلجتماعي ياسمي  
ضكناس املغرب   50000  - البساتي   

نتيجة ل : الح2 املسبق للشركة.
و حدد ضقر التصفية ب ياسمي  
2 عمااة 7 اقم   البساتي   - 50000 

ضكناس املغرب. 
و عي :

و  العلمي  سعيد   السيد)ة(  
حي  س  قطاع   3 اقم  عنوانه)ا( 
ضكناس   50000 التجموعتي ب.م.ع  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 134.
160I

FOUZMEDIA

 SOCIETE NOUNAH
TRANSPORT

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE NOUNAH

TRANSPORT شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفا 1 البقعة 1736 الطابق الثاني 
الرقم   - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
59843

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE NOUNAH  :

.TRANSPORT
: ضقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نق2 املستخدضي .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق الثاني  البقعة 1736   1 الوفا 

الرقم   - 000 1 القنيطرة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
حي  السيد حسن نونح عنوانه)ا( 
بوزغالل طر1ق سد اسمير املميق -- 

تطوا  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
حي  السيد حسن نونح عنوانه)ا( 
بوزغالل طر1ق سد اسمير املميق -- 

تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم -.
161I

FOUZMEDIA

 COMPTOIR JAPONAIS
HAJAR

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 COMPTOIR JAPONAIS HAJAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كراج زنقة 

19 الرقم 29 ضكرا حي ضعمواة - 
000 1 القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59463

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COMPTOIR JAPONAIS HAJAR

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غياا السيااات واالكسسوااات.

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  

زنقة 19 الرقم 29 ضكرا حي ضعمواة 

- 000 1 القنيطرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اوبلعيد بلحسن عنوانه)ا( 

 591 الرقم  تمديد  االض2  تجزئة 

000 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اوبلعيد بلحسن عنوانه)ا( 

 591 الرقم  تمديد  االض2  تجزئة 

000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاا1خ  االبتدائية بالقنيطرة  

اقم -.

162I

كنفوب

MENUISERIE ZHOR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

كنفوب

 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA

 ،ARRAFII IMM B N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب

MENUISERIE ZHOR شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي بالحي 

اإلدااي اقم 227 القنيطرة  - 

000 1 القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

54557

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 ضااس   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MENUISERIE ZHOR

بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجااة.

بالحي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اإلدااي اقم 227 القنيطرة  - 000 1 

القنيطرة  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : اضوا  سحتري   • السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اضوا  سحتري عنوانه)ا( 
االض2 1 اقم 2266 القنيطرة 000 1 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اضوا  سحتري عنوانه)ا( 
االض2 1 اقم 2266 القنيطرة 000 1 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2020 تحت اقم 1058.

163I

bemultico  بيمولتيكو

A-TECH BTP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
اقم 106 شقة اقم 01 الز1تو  

املعركة -ضكناس ، 50060، ضكناس 
ضكناس

A-TECH BTP  شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 اقم 
02 في الرقم 27 تجزئة الخلي2 حي 

االطلس 01 ضكناس ضكناس 50000 
ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
52869

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   05
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. A-TECH BTP
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء.

عنوا  املقر االجتماعي : ضح2 اقم 

الخلي2 حي  تجزئة   27 الرقم  في   02

01 ضكناس ضكناس 50000  االطلس 

ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : العربي  طااق  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد طااق العربي عنوانه)ا(   
زنقة 7 حي االطلس 3 ضكناس 50000 

ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد طااق العربي عنوانه)ا(   
زنقة 7 حي االطلس 3 ضكناس 50000 

ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1666.

164I

NATAJ CONSTRUCTION

NATAJ CONSTRUCTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

NATAJ CONSTRUCTION

 DAOUAR LEGOISEM N°807

 TASSELTANT MARRAKECH ،

40000، marrakech MAROC

NATAJ CONSTRUCTION شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

كواسم اقم 807 تسلطانت ضراكش 

- 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113111
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في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 NATAJ : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION
ضقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال املتنوعة بو البناء.
دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تسلطانت ضراكش   807 كواسم اقم 

- 0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : ضحمد   طاهري  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد طاهري ضحمد  
تسلطانت   370 اقم  كوكو  دواا 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد طاهري ضحمد  
تسلطانت   370 اقم  كوكو  دواا 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 9  122.
165I

SARL

 MICRO-ELECTRONIQUES
GENERALES AU MAROC

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة: 
 MICRO-ELECTRONIQUES
GENERALES AU MAROC

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : بقعة 
512 تجزئة اجنا  اسفي 20160 

بسفي
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11531
MICRO-  : تسميتها 
 ELECTRONIQUES GENERALES

AU MAROC
: استيراد وتسو1ق  غرض الشركة 

املكونات
اإللكترونية واالتصاالت وتقنية

املعلوضات والصواة والصوت
والبطاا1ات واأللواح الشمسية

وجميع بنواع املكونات اإللكترونية
الصناعية.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة 

 70.000 الشركة:  ابسمال  ضبلغ 
داهم ، ضقسم كالتالي: السيدة بجانا 
عائشة: 700 حصة بقيمة 100 داهم 

للحصة .
تجزئة اجنا    512 بقعة  عنوانه 

اسفي
 70.000 الشركة:  ابسمال  ضبلغ 
داهم ، ضقسم كالتالي: السيدة بجانا 
عائشة: 700 حصة بقيمة 100 داهم 

للحصة .
: بقعة 512 تجزئة اجنا   عنوانه 

اسفي
املهدي  :السيد  الشركة  ضسير 
تجزئة   512 بقعة   : الزو1تي وعنوانه 

اجنا  اسفي ضسير الشركة :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت اقم 650 .
166I

شركة األزاضي للخدضات ش.م.م

 CHOUIKRI
COMMERCIALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة األزاضي للخدضات ش.م.م
شااع الجيش امللكي إقاضة السالم 
ضكتب اقم 03 ، 93040، تطوا  

املغرب

 CHOUIKRI COMMERCIALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 146 
حي كونديسة السفلى  - 93000 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29071
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CHOUIKRI COMMERCIALES
: • استيراد  غرض الشركة بإيجاز 
وجميع  الجاهزة  املالبس  وتصدير 

املواد الخام للمالبس الجاهزة.
املتعلقة  العمليات  جميع   •
بتصنيع وتسو1ق وتوزيع جميع بنواع 

املالبس الجاهزة..
حي   146  : عنوا  املقر االجتماعي 
كونديسة السفلى  - 93000 الفنيدق 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : الشو1قري حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
  : النوا  عبد  الحسناوي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد الشو1قري حميد عنوانه)ا( 

سبتة 93000 الفنيدق املغرب.
النوا  عبد  الحسناوي  السيد 
عنوانه)ا( شااع ضحمد الخاضس اقم 

202 93000 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد الشو1قري حميد عنوانه)ا( 

سبتة 93000 الفنيدق املغرب

النوا  عبد  الحسناوي  السيد 
عنوانه)ا( شااع ضحمد الخاضس اقم 

202 93000 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 761.

167I

LEXUS PRO DISRIBUTION SARL

 LEXUS PRO DISTRIBUTION
SARL

إعال  ضتعدد القرااات

 LEXUS PRO DISRIBUTION
SARL

7  شااع الحسن التاني الطابق 
3 شقة اقم 38 ، 90000، طنجة 

املغرب
 LEXUS PRO DISTRIBUTION
SARL  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: 7  شااع 
الحسن التاني الطابق 3 شقة اقم 

38 - 90000 طنجة املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.111645

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 08 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي:  

استقالة املسير
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

اعادة صياغة القانو  االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي:  
بن  الدين  جمال  السيد  استقالة 

يعيش بصفته ضسير للشركة 
بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
األسا�سي  القانو   صياغة  اعادة 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   09 بتاا1خ  بطنجة  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 0171 2.

168I
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شركة األزاضي للخدضات ش.م.م

V12TRADING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة األزاضي للخدضات ش.م.م
شااع الجيش امللكي إقاضة السالم 
ضكتب اقم 03 ، 93040، تطوا  

املغرب
V12TRADING شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شاع علي 
  C  ياعتة  إقاضة طكنو عياد بلوك
اقم 07 بي  الطبقات  - 93000 

تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
29065

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.V12TRADING
  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عبر  والتسو1ق  املالية  االستشااات 

اإلنترنت..
عنوا  املقر االجتماعي : شاع علي 
ياعتة  إقاضة طكنو عياد بلوك  C  اقم 
تطوا    93000  - بي  الطبقات    07

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : استيتو  ضياء  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  استيتو  ضياء  السيد 

 STR 42/42115 WUPPERTAL

DUSSELDORFER 93000 امللنيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  استيتو  ضياء  السيد 

 STR 42/42115 WUPPERTAL

DUSSELDORFER 93000 امللنيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 721.

169I

NOUSSAH CONSULTING

شركة منزل باط

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

شركة ضنزل باط شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 59 شااع 

الزاقطوني الطابق 3 الرقم 8 - 

20000 الداا البيماء املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

. 78179

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   25 في  املؤاخ 

املصادقة على :

نصير  خالد  )ة(  السيد  تفو1ت 

167 حصة اجتماعية ضن بص2 333 

عبد هللا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بالخير بتاا1خ 25 فبراير 2021.

الهادي  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة   167 ضردي 

السيد  لفائدة   حصة   333 بص2 

فبراير   25 عبد هللا بالخير بتاا1خ  )ة( 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 769057.

170I

STE MAREU TIR SARL

STE MAREU TIR SARL 
إعال  ضتعدد القرااات

STE MAREU TIR SARL
شااع تشايكوفسكي اقاضة جوبا 

الطابق 6 اقم 19 ، 90000، طنجة 
املغرب

 STE MAREU TIR SARL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 
تشايكوفسكي اقاضة جوبا الطابق 6 

اقم 19 - 90000 طنجة املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.50313

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 02 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

انهاء تصفية الشركة
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

توزيع تكاليف التصفية 
قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

ابراء ذضة املصفي
قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

التشطيب ضن السج2 التجااى
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

انهاء تصفية الشركة
بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

توزيع تكاليف التصفية 
بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

ابراء ذضة املصفي
بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

التشطيب ضن السج2 التجااى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240833.

171I

ADVALORIS 

INDIA MOON
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

INDIA MOON شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  10 شااع 

الحر1ة الطابق الثالث ، شقة اقم 

5 ، الداا البيماء - بنفا  - 20000 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496313

 12 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 INDIA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.MOON

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشعر  والوجه  بالجسم  العناية 

الحديثة  بالتكنولوجيا  وعالجات 

والتدليك والعالجات التجميلية

والعناية بالجسم  حمام استرخاء 

وصالو  لتصفيف الشعر

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 

وامللحقات  والخدضات  املنتجات 

ضستحمرات  بتجااة  املتعلقة 

التجمي2 والعطوا.
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عنوا  املقر االجتماعي :  10 شااع 
الحر1ة الطابق الثالث ، شقة اقم 5 
، الداا البيماء - بنفا  - 20000 الداا 

البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة ياسمي  الر1حاني :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الر1حاني  ياسمي   السيدة 
 35 س  املستقب2  اقاضة  عنوانه)ا( 
ضعروف  سيدي   6 اقم   313 عمااة 
البيماء  الداا   20000 البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الر1حاني  ياسمي   السيدة 
 35 س  املستقب2  اقاضة  عنوانه)ا( 
ضعروف  سيدي   6 اقم   313 عمااة 
البيماء  الداا   20000 البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم  77207.

172I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 PROCONTROL - PROJECT
CONTROL CONSULTANCY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
 PROCONTROL - PROJECT
 CONTROL CONSULTANCY

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي نجيبة 
زنقة 88 اقم 11  الطابق األا�سي - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
114951

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 PROCONTROL - PROJECT

.CONTROL CONSULTANCY
ضكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  املراقبة  الخدضات   في  االستشااة 

التدبير في ضختلف انواع املشاايع.
عنوا  املقر االجتماعي : حي نجيبة 
 - الطابق األا�سي    11 اقم   88 زنقة 

90000 طنجة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد يوسف البرنو�سي   :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
البرنو�سي    يوسف  السيد 
عنوانه)ا( حي الشباا شااع طااق بن 

ز1اد  93150 ضرتي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة اضال العمراوي  عنوانه)ا( 
االبيض  البحر  شااع  شقوا  حي 

املتوسط  93150 ضرتي2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 241034.

173I

بسماء ضيديا

روبا كار
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

بسماء ضيديا
شااع صهيب الروضي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيماء، 20000، 
البيماء املغرب

اوبا كاا شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

بلزاس و شااع الحاج عمر الر1في 
اقم80 الطابق 5 اقم 5 البيماء 

الدااالبيماء 20000 الدااالبيماء 
املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.470641
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا ح2   2021 يناير   20 املؤاخ في 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 
ضبلغ  ذات الشر1ك الوحيد اوبا كاا  
ابسمالها 500.000,00 داهم وعنوا  
ضقرها اإلجتماعي زنقة بلزاس و شااع 
 5 الطابق  الحاج عمر الر1في اقم80 
اقم 5 البيماء الدااالبيماء 20000 
الدااالبيماء املغرب نتيجة ل : عدم 

االشتغال.
زنقة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
الر1في  عمر  الحاج  شااع  و  بلزاس 
البيماء   5 اقم   5 الطابق  اقم80 
الدااالبيماء   20000 الدااالبيماء 

املغرب. 
و عي :

السيد)ة( كمال  ضعفي و عنوانه)ا( 
بوعزة  داا   52 اقم   01 انفا  فيال 
الدااالبيماء   20000 الدااالبيماء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 
ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 
زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
الر1في  عمر  الحاج  شااع  و  بلزاس 

اقم80 الطابق 5 اقم 5 البيماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768696.

17 I

 MOGADOR ضوكادوا بسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

 ار اش كونسيبت
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضوكادوا بسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
اقم 2 حي باب دكالة شااع واد 

املخاز  الشقة اقم 3 بالطابق 

الثاني  الصو1رة الصو1رة، 000  ، 

الصو1رة املغرب

 اا اش كونسيبت  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضنزل كائن 

بدواا فلوست جماعة سيدي كاوكي 

اقليم الصو1رة - 000   الصو1رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5639

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

:  اا اش  اإلقتماء بمختصر تسميتها 

كونسيبت .

غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 

انواع  ضنتوجات البالستيك 

تاجر بصفة عاضة 

استيراد و تصدير .
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عنوا  املقر االجتماعي : ضنزل كائن 
بدواا فلوست جماعة سيدي كاوكي 
الصو1رة     000  - الصو1رة  اقليم 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد حادج هنية عنوانه)ا( دواا 
فلوست جماعة سيدي كاوكي اقليم 

الصو1رة 000   الصو1رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد حادج هنية عنوانه)ا( دواا 
فلوست جماعة سيدي كاوكي اقليم 

الصو1رة 000   الصو1رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 123.

175I

ste united consulting

LE BON AROME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
LE BON AROME   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 01 
اقم 07 زنقة 16 حي اللة سكينة 
زواغة فاس  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

64117
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.  BON AROME
  Pâtisserie : غرض الشركة بإيجاز

.  boulangerie crémerie
 01 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
سكينة  اللة  حي   16 زنقة   07 اقم 

زواغة فاس  - 30000 فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد اضغاا ضحمد  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة بوعزة يمينة  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد اضغاا ضحمد  عنوانه)ا( اقم 
فاس   حي النخي2 زواغة   اقم68   0 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  يمينة   بوعزة  السيدة 
زواغة   النخي2  حي  اقم68  اقم  0 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اضغاا ضحمد  عنوانه)ا( اقم 
فاس  حي النخي2 زواغة   اقم68   0 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكتوبر   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 64117.
176I

Pralinois

PRALINOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Pralinois
شك2 الشركة: شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الواحد
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

489611
نوع العقد التأسي�سي للشركة: عقد 

ضوثق
تاا1خ العقد:09/02/2021

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:  بمختصر  االقتماء 

PRALINOIS

غرض الشركة بإيجاز: بيع وشراء 

املواد الغذائية، تنظيم الحفالت 

زنقة   10 املقر االجتماعي:  عنوا  

الحر1ة الطابق الثالث الشقة اقم 5  

البريدي:  الرضز  املغرب  الدااالبيماء 

20370

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة )سنة(: 99

ضبلغ ابسمال الشركة )داهم(:000 

  100

الحصص النقدية

اللطيف  عبد  السيد  الصفة: 

ضحبوب

عدد الحصص : 1000 

قيمة الحصة : 100 داهم 

177I

RADOUANE

WINGPLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اضوا 

حسنية 1 اقم 681 العالية املحمدية

WINGPLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي البقعة 

اقم38 الطابق السفلي املنطقة 

الصناعية الجنوبية الغربية 

املحمدية املغرب 28810 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

27627

 06 في  ضؤاخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2019 ضااس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.WINGPLAST

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات البالستيكية.

واألنابيب  األلواح  تصنيع 

والبروفيالت البالستيكية.

صنع ضواد بالستيكية بخرى.

تصنيع وتسو1ق البالستيك

جميع عمليات التمثي2 والعموالت 

واملواد  املنتجات  لجميع  والسمسرة 

الغذائية والسلع والتجااة بشك2 عام ؛

واإلنتاج  والتصنيع  االستيراد 

والتسو1ق والتوزيع للجميع املنتجات 

البالستيكية؛

والفوالذ  البالستيك  تحو21 

املقاوم للصدب والفوالذ؛

واإلصالح  والتصدير  االستيراد 

والتحو21 والتجميع والتصنيع

 ، بيع   ، شراء   ، عمولة   ، شحنة 

تسو1ق ، توزيع و

نفسه  عن  باألصالة   ، الترو1ج 

لجميع   ، وبالنيابة عن بطراف ثالثة 

 ، والصناعية  املادية  املنتجات 

 ، املدنية  والهندسة   ، والزااعية 

، وضعدات  واألشغال العاضة العلمية 

تكنولوجيا املعلوضات ، بتمتة املكاتب 

بو اإللكترونيات بو األجهزة بو الثريات 

بو العطوا بو غيرها ضن السلع ، املواد 

األنواع  جميع  ضن  واملعدات  واملواد 

وضن جميع املصادا ؛

 ، الترو1ج   ، التصنيع   ، الدااسة 

 ، التمثي2   ، ، اإليجاا  البيع   ، الشراء 

املعدات ، التوا1د ، البناء ، األعمال، 

التشغي2 ، االستحواذ ، السمسرة ،

الدضج والتوزيع والتجااة الدولية 

واملعدات  املنتجات  جميع  وتوزيع 

غيااها  وقطع  ضستعملة(  بو  )جديد 

وضعداتها وضلحقاتها وضالضحها لجميع 

املواد واألشياء

بو  الخام  الحالة  في  الخدضة  بو 

املصنعة ، املادية بو القانونية ، جميع 

طلبات املناقصات بو العقود
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وطنية ودولية في ضساهمة ضباشرة 

بو غير ضباشرة في املجاالت التقنية ،

واألغذية  التجمي2  ضستحمرات 

واملنسوجات  اليدو1ة  والحرف 

والجلود والسياحة واألشغال العاضة 

تقديم  لقطاع  بو  املدني  والهندسة 

الخدضات بشك2 عام املصرح به ضن 

قب2 القواني  السياسية والقانونية ؛

والبيع واملتاجرة  التمثي2 والشراء 

والتسو1ق لجميع ضااكات املصانع بو 

بي  بو  االختراع  براءات  بو  العالضات 

غير  بو  ضباشر  بشك2  ضرتبطة  ضادة 

بو  الزااعية  بو  بـالصناعية  ضباشر 

تكنولوجيا املعلوضات بو اإللكترونيات 

بو األجهزة بشك2 عام بو غيرها كائنات 

تقترب ضن الكائن االجتماعي ؛

يعم2 لجميع املهن.

القطاعات  جميع  في  االستثماا 

 ، الزااعية   ، )الصناعية  األخرى 

الترضيم والهندسة املدنية ...( ؛

البناء  في  البناء  بأعمال  القيام 

واألشغال العاضة والهندسة املدنية.

- الترو1ج العقااي بكافة بشكاله.

يجوز للشركة ب  تهتم بأي شك2 

خالل  ضن  سيما  وال   ، األشكال  ضن 

بو  املساهمات  بو  الشركات  إنشاء 

بو  االشتراكات  بو  االندضاج  عمليات 
ضشتريات األوااق املالية بو الحقوق 

في  ضشااكة  بي  وعموضا  االجتماعية 

بي شركة بو شركات ضغربية بو غر1ب 

يكو  جسمه ضشابًها كلًيا بو جزئًيا ملا 
هو ضذكوا بعاله بو يحتم2 ب  يكو  

كذلك املساهمة في تنمية املجتمع.

طر1ق  عن  والبيع  االستحواذ 

املساهمة بو التبادل بو الشراء بو غير 

والتركيب  التجهيز   ، البناء  ضن  ذلك 

والتأجير والتشغي2 لحساب الجميع 

وجميع  املبنية  وغير  املبنية  املباني 

التي  والعدادات  التجاا1ة  األصول 

شك2  بأي  بمثابة  تكو   ب   يمكن 

الشركة  الحتياجات  األشكال  ضن 

الفروع  جميع  وإنشاء   ، وشؤونها 

؛  الخااج  في  بو  املغرب  في  ووكاالت 

االستيراد والتصدير.

البقعة  االجتماعي  املقر  عنوا  
املنطقة  السفلي  الطابق  اقم38 
الغربية  الجنوبية  الصناعية 

املحمدية املغرب 28810 
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 ضبلغ ابسمال الشركة: 

داهم، ضقسم كالتالي:
ضنتصر1000  ضحمد  السيد: 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة
ضنتصر1000  بوشعيب  السيد: 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة
ضنتصر1000  احمد  السيد: 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة
ضنتصر1000  ضصطفى  السيد:  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد: ضحمد ضنتصر تجزئة نيس 

اقم 108 20800 املحمدية املغرب
تجزئة  ضنتصر  بوشعيب  السيد: 
املحمدية   20800  108 اقم  نيس 

املغرب
السيد: احمد ضنتصر تجزئة نيس 

اقم 108 20800 املحمدية املغرب
ضصطفى ضنتصر تجزئة  السيد:  
املحمدية   20800  108 اقم  نيس 

املغرب
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد: ضحمد ضنتصر تجزئة نيس 

اقم 108 20800 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاا1خ 22 ضااس 

2021 تحت اقم 762.
178I

سوس للمحاسبة

MILA NATURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوس للمحاسبة
اقم 56 زنقة ضحمد القواي ضكتب 
اقم KENITRA ،1 020 ، 2 املغرب

MILA NATURA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 101 

شااع ضوالي عبد العز1ز ,اقاضة 

الصنوبر,ضكتب اقم   - 020 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59649

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MILA  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.NATURA

:التجااة في  غرض الشركة بإيجاز 

ضواد التجمي2 الطبيعية  بالتقسيط.

التصدير و التجااة في جميع بنواع 

السلع بمختلقها.

 101  : االجتماعي  املقر  عنوا  

,اقاضة  العز1ز  عبد  ضوالي  شااع 

 1 020  - اقم    الصنوبر,ضكتب 

القنيطرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة نقال بضيمة :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة نقال نسمة :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

:  250 حصة  السيدة نقال كوتر 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة نقال بضيمة عنوانه)ا( 51 

ضكراشااع ضوالي عبد العز1ز الشقة 

23 020 1 القنيطرة املغرب.

السيدة نقال نسمة عنوانه)ا( 51 

ضكراشااع ضوالي عبد العز1ز الشقة 

23 020 1 القنيطرة املغرب.

 ,97 السيدة نقال كوتر عنوانه)ا( 
املغرب العربي ف 1 020 1 القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة نقال بضيمة عنوانه)ا( 51 
ضكراشااع ضوالي عبد العز1ز الشقة 

23 020 1 القنيطرة املغرب
 ,97 السيدة نقال كوتر عنوانه)ا( 
املغرب العربي ف 1 020 1 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 81645.

179I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 SOCIETE MAROCAINE »
 DES NOUVELLES
 TECHNIQUES DE
LEVAGE»SMNTL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 SOCIETE »                 
 MAROCAINE DES

 NOUVELLES TECHNIQUES
DE LEVAGE»SMNTL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

بسمة 2 عمااة 2 اقم 8 عي  السبع 
الداا البيماء. - 20590 الداا 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497635
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

                  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SOCIETE MAROCAINE DES  »

 NOUVELLES TECHNIQUES DE

.LEVAGE»SMNTL

الدااسة   : غرض الشركة بإيجاز 

امليكانيكية والتصميم.

وبيع  تصنيع   , البمائع  نق2 

املعدات املتحركة. 

تأجير آالت البناء وضعدات الرفع. .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عي  السبع   8 اقم   2 عمااة   2 بسمة 

الداا   20590  - البيماء.  الداا 

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ياسي  بر1ولة  :  300 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

  00   : بر1ولة   يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة دينة بوزوبع :  300 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بر1ولة   ياسي   السيد 
 62 شفة   6 طابة  فو   بيير  زنقة   1

ضحج زنقة سواسو  بلفدير البيماء 

20300 الداا البيماء املغرب.

عنوانه)ا(  السيد يوسف بر1ولة  

شقة 1 عمااة  1 شااع الجيش امللكي 

م ج ضكناس 5000 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  بوزوبع  دينة  السيدة 

االسماعلية 2 عمااة  1 شفة 1 شااع 

 5000 الجيش امللكي م ج ضكناس   

ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد يوسف بر1ولة  

شقة 1 عمااة  1 شااع الجيش امللكي 

م ج ضكناس 5000 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  بر1ولة   ياسي   السيد 
زنقة بيير فو  طابة 6 شفة 62 ضحج 
البيماء  بلفدير  سواسو   زنقة 

20300 الداا البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773133.
180I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

FORKANI TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
FORKANI TRANS SARL   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالم 01 شطر التوسعة الزنقة 
20 اقم 98 الطابق االول سيدي 

البرنو�سي الداا البيماء. - 02 20 
الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
497653

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.  FORKANI TRANS SARL
النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البمائع.نق2  بنواع  لجميع  البري 

اآلالت والجرااات واملكاتب املتنقلة.
للبمائع  والدولي  املحلي  النق2 

والخدضات اللوجستية. 
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الزنقة  التوسعة  شطر   01 السالم 
سيدي  االول  الطابق   98 اقم   20
 20 02  - البيماء.  الداا  البرنو�سي 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 900   : السيد عبد هللا الفرقاني 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة جميلة بكتاا :  100 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الفرقاني عنوانه)ا(  
السالم 01 ضجموعة التوسيع الزنقة 
20 اقم 98  البرنو�سي الداا البيماء. 

02 20 الداا البيماء املغرب.
عنوانه)ا(   بكتاا  جميلة  السيدة 
السالم 01 ضجموعة التوسيع الزنقة 
20 اقم 98  البرنو�سي الداا البيماء. 

02 20 الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد عبد هللا الفرقاني عنوانه)ا(  
البرنو�سي الداا    98 اقم   20 الزنقة 
البيماء  الداا   20 02 البيماء. 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773148.
181I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

KHANSA TRADING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
KHANSA TRADING شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضجموعة 
التقدم - 2GH 17الطابق الثاني البر 
نو�سي الداا البيماء - 20610 الداا 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497651
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KHANSA TRADING
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
والسيااات  الشاحنات  غياا  قطع 
اآلالت واالدوات الصناعية وضلحقاتها 

.
واألطقم  املعدات  وبيع  شراء 
املركبات  لجميع  الهيداوليكية 

الدوااة. .
عنوا  املقر االجتماعي : ضجموعة 
2GH 17الطابق الثاني البر  التقدم - 
نو�سي الداا البيماء - 20610 الداا 

البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
العلوي  نعيم  هشام  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
العلوي  نعيم  هشام  السيد 
زنقة  عبد هللا  ضوالي  حي  عنوانه)ا( 

273 اقم 6 ع/ش الداا البيماء  
80 20 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

العلوي  نعيم  هشام  السيد 
 6 اقم   273 عبد هللا زنقة  عنوانه)ا( 
زنقة  عبد هللا  البيماء  الداا  ع/ش 
273 اقم 6 ع/ش الداا البيماء الداا 

البيماء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773149.
182I

 CONSULTING & AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE INTERNATIONAL

باب النخيل
إعال  ضتعدد القرااات

 CONSULTING & AUDIT
 EXPERTISE COMPTABLE

INTERNATIONAL
1 زنقة البشير اإلبراهيمي، الطابق 
الثاني ، 20070، الداا البيماء 

املغرب
باب النخي2 «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: 71، 

شااع بنفا، الطابق السابع - - الداا 
البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.219307
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 20 يناير 2021
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
اإلعالم بوفاة الشر1ك و املسير الوحيد 

عبد الرحيم العلمي الحجوجي.
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
 لرسم 

ً
توزيع حصصه على الواثة تبعا

 2021 يناير   05 في  املؤاخ  اإلااثة 
فيص2  السيد  بالشك2 اآلتي :  - 

العلمي الحجوجي، 000. 1 حصة. - 
الحجوجي،  العلمي  هشام  السيد 
هيبة  السيدة  000. 1 حصة . - 

العلمي الحجوجي، 7.000 حصة . - 
السيدة سملى بناني، 5.000 حصة .

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 
ضسيرين  تعيي   املسير،  لوفاة  تبعا 
السيد فيص2   -  : للشركة  جديدين 
للبطاقة  الحاض2  الحجوجي،  العلمي 
 ،BE25936 اقم  للتعر1ف  الوطنية 
العلمي  هشام  السيد   - كمسير.  
الحجوجي، الحاض2 للبطاقة الوطنية 

للتعر1ف اقم BE74852، كمسير.

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 
تحيي  النظام األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
يبلغ ابس ضال الشركة بابعة ضاليي  
)000.000.  داهم(. وهي ضقسمة إلى 
بقيمة  سهم   ) 0.000( بلف  بابعي  
لك2  داهم(   100( ضائة  تبلغ  إسمية 
ضدفوعة  بالكاض2،  بها  ضكتتب  ضنها، 
بالكاض2 وضخصصة للواثة الشركاء، 
اإلستثنائي  العام  الجمع  قراا  بعد 
بما   ،2021 يناير   20 في  املنعقد 
يتناسب ضع حصصهم الوااثية، وهي:  
الحجوجي  العلمي  فيص2  السيد   .1
داهم  بلف  بابعمائة  و  ضليو    :
)-00.000 .1داهم( ضقسمة إلى بابعة 
السيد   .2 سهم   )1 000( عشر بلف 
و  ضليو    : الحجوجي  العلمي  هشام 
1. 00.000-( داهم  بلف  بابعمائة 
ضقسمة إلى بابعة عشر بلف  داهم( 
هيبة  السيدة   .3 سهم   )1 000(
بلف  سبعمائة   : الحجوجي  العلمي 
ضقسمة إلى  )-700.000داهم(  داهم 
سبعة آالف )7000( سهم  . السيدة 
خمسمائة بلف داهم   : سلمى بناني 
)-500.000داهم( ضقسمة إلى خمسة 
آالف )5000( سهم • ضجموع : بابعة 
)-000.000. داهم(  داهم  ضاليي  
 ( 0000( بلف  بابعي   إلى  ضقسمة 

سهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 767003.
183I

FLASH ECONOMIE

 SOCIÉTÉ DE
 PARTICIPATION ET DE

LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 Société de Participation et de
Logistique

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها:300.000 داهم

 ضقرها اإلجتماعي: 131 شااع آنفا 

إقاضة بز1ر -  الداا البيماء

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

481973

ICE:002682778000035

بمقت�سى ضحمر الجلسة العاضة 

 2021 يناير   18 االستثنائية بتاا1خ  

تقرا إضافة اختصاا السم الشركة

: ليصبح كالتالي

 Société de Participation et de 

Logistique SOPALO

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  25 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 7304

18 I

FLASH ECONOMIE

 Société de Participation et

de Logistique SOPALO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

 Société de Participation et de

Logistique

SOPALO

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها:300.000 داهم

 ضقرها اإلجتماعي: 131 شااع آنفا 

إقاضة بز1ر -  الداا البيماء

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

481973

ICE:002682778000035

افع ابسمال الشركة

الجلسة  ضحمر  بمقت�سى 

ضااس   2 بتاا1خ  االستثنائية  العاضة 

ابسمال  في  الترفيع  تقرا:     2021

 150.000 قداه  بمبلغ  الشركة 

داهم عن طر1ق   300.000 داهم إلى 

املساهمات النقدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 10073

185I

FLASH ECONOMIE

PARA MARHABA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PARA MARHABA شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  20 
زنقة ستراسبواغ فماء ب الطابق 1 

الشقة 3 126 زنقة ضيتز  - 20000 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497303

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.MARHABA

تسو1ق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع ضستحمرات التجمي2 وشبه 

صيدالنية.
عنوا  املقر االجتماعي :  20 زنقة 

ستراسبواغ فماء ب الطابق 1 الشقة 
الداا   20000  - ضيتز   زنقة   126  3

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : اضغاا  ادايس  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8204

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اضغاا  ادايس  السيد 
39 زنقة كاسيوبي الاضيطاج  20000 

الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اضغاا  ادايس  السيد 
39 زنقة كاسيوبي الاضيطاج  20000 

الداا البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم  77281.
186I

FLASH ECONOMIE

MSI CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدااك خطٍإ

استدااك خطٍإ وقع بالجر1دة 
الرسمية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces
 armées royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MSI CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة   
ضكتب  شااع باحماد الطابق     1 8
   20000  - الصخوا السوداء  اقم 15 

الداا البيماء املغرب .
بالجر1دة  وقع  خطٍإ  إستدااك   
الرسمية عدد 5648 بتاا1خ 27 يناير 

.2021
الشخصية  األسماء   : ضن  بدال 

والعائلية وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة سلمى سعود عنوانها ضمر 
س  عمااة  صفية  اقاضة  الياسمي  
الطابق 2 شقة 7 عي  السبع - الداا 

البيماء 
سعود  املصطفى  السيد   : يقرب 
اقاضة صفية  الياسمي   عنوانه ضمر 
الداا   - عي  السبع   7 شقة   2 طابق 

البيماء  
الباقي بدو  تغيير.

187I

MCG

�سي في بي بي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
�سي في بي بي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كيلوضتر 
12ة طر1ق واازازات، الو1دا  - 

0000  ضراكش املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.73299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس  في  0  املؤاخ 

املصادقة على :
تفو1ت السيد )ة( كر1كواي جواج 
بوتي 600 حصة اجتماعية ضن بص2 
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.600
فانسو  ضوايس نيكوال ضونيي بتاا1خ 

 0 ضااس 2021.
خواكيم  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   600 فيلوسو 
بص2 3.600 حصة لفائدة  السيد )ة( 
فانسو  ضوايس نيكوال ضونيي بتاا1خ 

 0 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122608.

188I

SOCOGENA

GOLDEN FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC
GOLDEN FES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 2  زنقة 
سيات2 الطابق التاني شااع الر1اض 

تجزئة  الوفاء   2  طر1ق صفرو
فاس 30000 فاس املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.38405
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2021 فبراير   01 في  املؤاخ 
ذات  شركة    GOLDEN FES ح2 
ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 
ضقرها  وعنوا   داهم   50.000
الطابق  سيات2  زنقة    2 اإلجتماعي 
الوفاء    تجزئة   الر1اض  التاني شااع 
 30000 فاس  صفرو  طر1ق    2
تحقيق    لعدم   نتيجة  املغرب  فاس 
ضتتالية                                                                                               وخسااة  ضعاضالت  اقم  

و عي :
اليوبي و  اضي    ضحمد   السيد)ة( 
سيدال      بني  تكرضي   دواا  عنوانه)ا( 
62999 الناضوا املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
زنقة   2 وفي    2021 فبراير   01 بتاا1خ 
سيات2 الطابق التاني شااع الر1اض 
تجزئة  الوفاء   2  طر1ق صفرو  فاس 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1335/2021.
189I

SOCOGENA

STE AWRACHS SLIMANY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC
                                                                                                                            STE AWRACHS SLIMANY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي :  28 

تحزئة بحيرة سايس طر1ق سيدي 

حرازم فاس 30000 فاس املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.54973

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا   2020 شتنبر   15 في  املؤاخ 
                                                                                                                            STE AWRACHS SLIMANY ح2 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
ابسمالها  ضبلغ  الوحيد  الشر1ك 
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
تحزئة بحيرة سايس  اإلجتماعي  28 
 30000 فاس  حرازم  سيدي  طر1ق 
فاس املغرب نتيجة لعدم تحقيق اقم 

ضعاضالت.
و عي :

و  السليماني  ضحمد   السيد)ة( 
املناضة زنقة تنزانيا  شااع   عنوانه)ا( 
فاس   130000 الزهوا    0 اقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
وفي  28   2020 شتنبر   15 بتاا1خ 
سيدي  طر1ق  سايس  بحيرة  تحزئة 

حرازم فاس 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   22 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1312/21.

190I

E-FINANCE CONSEILS

 PROGRESSION
AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي  ضسير جديد للشركة

E-FINANCE CONSEILS
اقم 117 الشقة اقم 1 تجزئة 

األحباس الحي املحمدي ضراكش ، 
0000 ، ضراكش املغرب

 PROGRESSION
AMENAGEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم  385 
دواا ضوالي جعفر جماعة سيدي  
عبد هللا غيات ايت اوا1ر  ضراكش - 
42050 ايت اوا1ر ضراكش املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
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اقم التقييد في السج2 التجااي 

.104739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 19 فبراير  املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

حدوش عبد الفتاح كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   17 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121754.

191I

الصو1رة ضناجمنت

شركة تيفداسين
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

الصو1رة ضناجمنت

شااع ضحمد الخاضس عمااة جباا 

الطابق األول الصو1رة ، 000  ، 

الصو1رة املغرب

شركة تيفداسي  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 

ضسكالة الصو1رة - 000   الصو1رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5637

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   23

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

تيفداسي .

اداء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صرف و تحو21 االضوال .

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  

000   الصو1رة   - ضسكالة الصو1رة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد النكوبي لحسن 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد النكوبي لحسن عنوانه)ا( 

الصو1رة     000 الصو1رة  ضسكالة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد النكوبي لحسن عنوانه)ا( 

ضسكالة 000   الصو1رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 02 ببر21 

2021 تحت اقم 122.

192I

ZHAR AHMED

QLIANI IMMOBILIER PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

 QLIANI IMMOBILIER PRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي القطعة 

اقم 129 تجزئة املنااة طر1ق ضكناس 

- 30090 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67057

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.QLIANI IMMOBILIER PRO

ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي.

القطعة   : عنوا  املقر االجتماعي 

اقم 129 تجزئة املنااة طر1ق ضكناس 

- 30090 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   500   : قلي2  السيد اضا 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : امللياني  ادايس  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

 1 8 السيد اضا قلي2 عنوانه)ا( 

 30030 فاس  بنسودة  السكة  حي 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  امللياني  ادايس  السيد 

106 زنقة 01 واد فاس فاس 30090 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 1 8 السيد اضا قلي2 عنوانه)ا( 

 30030 فاس  بنسودة  السكة  حي 

فاس املغرب

عنوانه)ا(  امللياني  ادايس  السيد 

106 زنقة 01 واد فاس فاس 30090 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1556/2021.

193I

socomif sarl

ELLE'DIS SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة ضحمد الحصالي عمااة 35 شقة 

اقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب

ELLE'DIS SARL AU شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 59 إقاضة 

ضوالي عبد العز1ز  شااع ضوالي عبد 

العز1ز اقم   القنيطرة - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59899

 29 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELLE’DIS SARL AU

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.

عنوا  املقر االجتماعي : 59 إقاضة 

ضوالي عبد العز1ز  شااع ضوالي عبد 

 1 000  - القنيطرة  اقم    العز1ز 

القنيطرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ضحمود بوناصر 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1.000  : بوناصر  السيد ضحمود 

حصة بقيمة 100 داهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضحمود بوناصر عنوانه)ا( 

 1111 برشيد  الكااة  بونوااة  سيدي 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضحمود بوناصر عنوانه)ا( 

 1111 برشيد  الكااة  بونوااة  سيدي 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 2 818.

19 I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

سكيكور
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 TAX CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AV HASSANII IMM SALHI 2

 ETAGE BENI MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc

سكيكوا شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

العتمانية  حى العصرى الطابق 

التالت  بنى ضال ل - 23000  بنى ضال 

ل املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11151

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

سكيكوا.
ا شغا ل   : غرض الشركة بإيجاز 

ضختلفة و ا ستغ2 ل  املعاد .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق  العصرى  حى  العتمانية  
بنى ضال    23000 - بنى ضال ل  التالت  

ل املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
  : الحكيم   عبد  شعبي  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
الحكيم   عبد  شعبي  السيد 
 2 السالم  ا1اض   75 اقم  عنوانه)ا( 

23000  بنى ضال ل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الحكيم   عبد  شعبي  السيد 
 2 السالم  ا1اض   75 اقم  عنوانه)ا( 

23000  بنى ضال ل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 11 ضااس 

2021 تحت اقم 285.
195I

HANDCRAFTED ARTS OF MOROCCO 

 HANDCRAFTED ARTS OF
MOROCCO

إعال  ضتعدد القرااات

 HANDCRAFTED ARTS OF
MOROCCO

اقم 5 , الطابق األول، تجزئة جنا  
الزهر املرجة واد فاس، 30020، 

فاس املغرب
 HANDCRAFTED ARTS OF
MOROCCO  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقم ٥ 
الطابق األول تجزئة جنا  الزهر 

املرجة واد فاس ٣٠٠٠٠ فاس  
املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.61107
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 28 يناير 2021
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم ١: الذي ينص على ضايلي: 
تخفيض ابسمال الشركة

قراا اقم ٢: الذي ينص على ضايلي: 
تفو1ت حصص الشركة

قراا اقم ٣: الذي ينص على ضايلي: 
تغيير النظام األسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي  املقدضة:  اقم  بند 
السيدة   ، بدناه  املوقعة  ضايلي:  على 
 ، الجنسية  ضغربية   ، الوهبي  بشرى 
اقم  الوطنية  الهو1ة  بطاقة  وتحم2 
تعاونية  في  واملقيمة   ، س99977  
سبع اوا�سي ضوالي يعقوب  الشفاء 
فاس املغرب، التي بنشأت على النحو 
للشركة  األسا�سي  النظام  التالي 
للمساهم  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد الذي لقد قرا ب  يتشك2.
على  ينص  الذي   :٦ اقم  بند 
للشركة  ضساهمة  تقديم  تم  ضايلي: 
بوشره  السيدة  قب2  ضن  الحالية 
الوطنية  للبطاقة  حاضلة   ، الوهابي 
نقدي  بمبلغ   ، س99977   اقم 
داهم  بلف  وعشرو   خمسة  قداه 

)25.000.00 داهم(.
بند اقم ٧: الذي ينص على ضايلي: 
ابس املال:  تم تحديد ابس املال بمبلغ 
خمسة وعشر1ن بلف داهم ، ضقسم 
بألف   

ً
سهما وعشر1ن  خمسة  إلى 

داهم ، ضدفوعة بالكاض2 وضخصصة 
بشرى  السيدة  الوحيد  للمساهم 
الوهابي بـ 25 سهم ، بي ضا ضجموعه 

25000.00 داهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم   10.

196I

ضكتب الر1اني للمحاسبة

بيطا نورد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب الر1اني للمحاسبة

شااع ضحمد داود اقم230  تطوا  ، 

93040، تطوا  املغرب

بيطا نواد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

جوال  إقاضة احمة اقم 2 الطابق 

األول  - 93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28831

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

بيطا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

نواد.

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال العموضية.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق   2 اقم  احمة  إقاضة  جوال  

األول  - 93000 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 900   : ضحمد  اليماني  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد اليماني ياسي  :  50 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة قوضي فاطمة الزهراء :  50 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  ضحمد  اليماني  السيد 
 2 اقم  احمة  إقاضة  جوال   شااع 
 93000 ضلول  عي   األول  الطابق 

تطوا  املغرب.
عنوانه)ا(  ياسي   اليماني  السيد 
 27 شااع جوال  زنقة   إقاضة احمة 

93000 تطوا  املغرب.
الزهراء  فاطمة  قوضي  السيدة 
اقم  شااع جوال  زنقة     عنوانه)ا( 
 93000  2 اقم  احمة   إقاضة   27

تطوا  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  قوضي  السيدة 
اقم  شااع جوال  زنقة     عنوانه)ا( 
27 إقاضة احمة  اقم  93000 تطوا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   09 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0493.

197I

ضينااة فينانس جروب

دوبي وان
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضينااة فينانس جروب
52 شااع ضوالي اشيد شقة اقم 
7 الطابق الرابع جليز ضراكش ، 

0000 ، ضراكش املغرب
دوبي وا  شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 52 شااع 
ضوالي اشيد شقة اقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
70365

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2015 شتنبر   02
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
دوبي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

وا .
غرض الشركة بإيجاز : كراء شقق 

ضفروشة.
عنوا  املقر االجتماعي : 52 شااع 
الطابق   7 اقم  شقة  اشيد  ضوالي 
الرابع جليز - 0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
  : الخماس   الكر1م  عبد  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الخماس   الكر1م  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 54 شااع عمر بن الخطاب 

شقة 2 10000 اكدال الرباط.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الخماس   الكر1م  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 54 شااع عمر بن الخطاب 

شقة 2 10000 اكدال الرباط
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2015 تحت اقم 75735.
198I

ضينااة فينانس جروب

دوبي وان
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ضينااة فينانس جروب
52 شااع ضوالي اشيد شقة اقم 
7 الطابق الرابع جليز ضراكش ، 

0000 ، ضراكش املغرب
دوبي وا  شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 52 شااع 
ضوالي اشيد شقة اقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 0000  ضراكش املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.70365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 29 ببر21 2017 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 7 «52 شااع ضوالي اشيد شقة اقم 
الطابق الرابع جليز - 0000  ضراكش 
السادس  «شااع ضحمد  إلى  املغرب» 
كولف  «ضراكش  السكني  البرتاضج 
 222 الطابق االول شقة اقم  سيتي» 

جليز-   - 0000  ضراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضاي   25 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

2017 تحت اقم 88282.
199I

DARAA AUDIT

DECOSTORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 شااع القدس عي  الشق ، 
20000، الداا البيماء املغرب
DECOSTORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحر1ة الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الداا البيماء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495277
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DECOSTORE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ضعدات وضستلزضات ضراكز التجمي2 

وتصفيف الشعر.

زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 
 20000  -  5 شقة   3 الحر1ة الطابق 

الداا البيماء  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:
 2.500   : السيد سعيد بنعدادة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 1.250   : صو1لو  صالح  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
:  1.250 حصة  السيد علي ا1ما 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد سعيد بنعدادة عنوانه)ا( 
طر1ق   1 زنقة  الفردوس  تجزئة   2
تداات 20000 الداا البيماء  املغرب.
عنوانه)ا(  صو1لو  صالح  السيد 

تركيا 99208 . تركيا.
تركيا  السيد علي ا1ما عنوانه)ا( 

99208 . تركيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد سعيد بنعدادة عنوانه)ا( 
طر1ق   1 زنقة  الفردوس  تجزئة   2
تداات 20000 الداا البيماء  املغرب
عنوانه)ا(  صو1لو  صالح  السيد 

تركيا 99208 . تركيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770928.

200I

DARAA AUDIT

AGRI-SD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

DARAA AUDIT
826 شااع القدس عي  الشق ، 
20000، الداا البيماء املغرب

AGRI-SD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي الهاشمية 
78 الجيروند تقاطع زنقة بالي
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 و طر1ق والد ز1ا  عمااة د الطابق 3 
- 20000 الداا البيماء  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.323079
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 فبراير   08 املؤاخ في 
و  «اإلستيراد  ضن  الشركة  نشاط 

التصدير» إلى «تربية الدواجن».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770853.

201I

DARAA AUDIT

 SOCIETE COMMERCIALE
D›ELECTRICITE OUHOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

DARAA AUDIT
826 شااع القدس عي  الشق ، 
20000، الداا البيماء املغرب
 SOCIETE COMMERCIALE

D’ELECTRICITE OUHOUD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع ببي 
هر1رة بلوك 61 اقم 10 ضكرا سيدي 

عثما  - 20000 الداا البيماء 
املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.58243
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   22 في  املؤاخ 

املصادقة على :
تفو1ت السيد )ة( براهيم  بلغداا  
حصة اجتماعية ضن بص2   32.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   32.000
فبراير   22 بتاا1خ  بلغداا   سعيد 

.2021
لكح2  حبيبة   )ة(  تفو1ت السيد 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.000
فبراير   22 بتاا1خ  بلغداا   سعيد 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770856.
202I

DARAA AUDIT

 SOCIETE COMMERCIALE
D›ELECTRICITE OUHOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

DARAA AUDIT
826 شااع القدس عي  الشق ، 
20000، الداا البيماء املغرب
 SOCIETE COMMERCIALE

D’ELECTRICITE OUHOUD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي شااع ببي 
هر1رة بلوك 61 اقم 10 ضكرا سيدي 

عثما  - 20000 الداا البيماء .
تحو21 الشك2 القانوني للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.58243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 22 فبراير 2021 تم تحو21 
الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770856.
203I

DARAA AUDIT

 SOCIETE COMMERCIALE
D›ELECTRICITE OUHOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

DARAA AUDIT
826 شااع القدس عي  الشق ، 
20000، الداا البيماء املغرب
 SOCIETE COMMERCIALE

  D’ELECTRICITE OUHOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع ببي 
هر1رة بلوك 61 اقم 10 ضكرا سيدي 

عثما  - 20000 الداا البيماء 

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.58243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 22 فبراير  املؤاخ في 

ضسير جديد للشركة السيد)ة( بلغداا 

سعيد  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770856.

20 I

ائتمانية الشر1في ضبااك

Ste M.S.E SERVICES ام اس ا
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشر1في ضبااك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
اقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

 Ste M.S.E SERVICES ام اس ا

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

فاصك - 81003 كلميم املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3125

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

: ام اس  اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.Ste M.S.E SERVICES ا

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء

الربط الكهربائي.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

فاصك - 81003 كلميم املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ضبااك الغزواني 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضبااك الغزواني عنوانه)ا( 

دواا فاصك 81003 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضبااك الغزواني عنوانه)ا( 

دواا فاصك 81003 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

08 بكتوبر  بتاا1خ  االبتدائية بكلميم  

2020 تحت اقم 239.

205I

FINANCES.NET

TYFAN BISTRO SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

TYFAN BISTRO SARL AU شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ساملية 

2 زنقة 06 عمااة 21 شقة 7 الداا 

البيماء - 20700 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 9 181
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في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TYFAN : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.BISTRO SARL AU

تمو1ن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاهزة،  وجبات  تحمير   ، ضتنق2 

شاي  غرفة   ، الطلبات  توصي2 

ضتنقلة..

ساملية   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الداا   7 شقة   21 عمااة   06 زنقة   2

البيماء  الداا   20700  - البيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : شيبي  ضر1م  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شيبي  ضر1م  السيدة 

 7 21 شقة  2 زنقة 06 عمااة  ساملية 

20700 الداا البيماء  الداا البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شيبي  ضر1م  السيدة 

 7 21 شقة  2 زنقة 06 عمااة  ساملية 

20700 الداا البيماء  الداا البيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

206I

FITARCO

ORISSINE BAGS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

ORISSINE BAGS  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 329 

زنقة تافوكت  ايت اضحمد  85000 

تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

4739

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ORISSINE BAGS

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االكياس غير املخاطة .

عنوا  املقر االجتماعي : 329 زنقة 

تافوكت  ايت اضحمد  85000 تيزنيت 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمد املسعودي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

املسعودي   ضحمد  السيد 
عنوانه)ا( 25 تجزئة كرضا   85000 

تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
املسعودي   ضحمد  السيد 
عنوانه)ا( 25 تجزئة كرضا   85000 

تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   17 بتاا1خ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت اقم 105.

207I

ضكتب الر1اني للمحاسبة

PALACE MOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ضكتب الر1اني للمحاسبة

شااع ضحمد داود اقم230  تطوا  ، 
93040، تطوا  املغرب

PALACE MOUNA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
السلوقية باب الصعيدة اقم    - 

93000 تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

287 7
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PALACE MOUNA
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األفراح.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - اقم     الصعيدة  باب  السلوقية 

93000 تطوا  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : ا1ا   القادا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

:  500 حصة  السيدة ضنى جانف 

بقيمة 100 داهم للحصة .

100 حصة    : السيدة سااة ا1ا  

بقيمة 100 داهم للحصة .

100 حصة    : السيد ضحمد ا1ا  

بقيمة 100 داهم للحصة .

100 حصة    : السيدة ضر1م ا1ا  

بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   100   : ا1ا   لينا  السيدة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عبد القادا ا1ا  عنوانه)ا( 

كايي سالود تيخيرو اقم 31 بيسو ب 

02 بو1رطة ب  51001 سبتة اسبانيا.

السيدة ضنى جانف عنوانه)ا( كايي 

 02 بيسو ب   31 سالود تيخيرو اقم 

بو1رطة ب  51001 سبتة اسبانيا.

السيدة سااة ا1ا  عنوانه)ا( كايي 

  01 ب  بيسو   19 اقم  تيخيرو  سالود 

51001 سبتة اسبانيا.

السيد ضحمد ا1ا  عنوانه)ا( كايي 

  01 ب  بيسو   19 اقم  تيخيرو  سالود 

51001 سبتة اسبانيا.

السيدة ضر1م ا1ا  عنوانه)ا( كايي 

 02 بيسو ب   31 سالود تيخيرو اقم 

بو1رطة ب  51001 سبتة اسبانيا.

كايي  السيدة لينا ا1ا  عنوانه)ا( 

 02 بيسو ب   31 سالود تيخيرو اقم 

بو1رطة ب  51001 سبتة اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عبد القادا ا1ا  عنوانه)ا( 

كايي سالود تيخيرو اقم 31 بيسو ب 

02 بو1رطة ب  51001 سبتة اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاا1خ  2  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 01 0.

208I
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HC HAJAR CONSULTING SARL AU

 HC HAJAR CONSULTING

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 HC HAJAR CONSULTING SARL

AU

 13RUE 45  QUARTIER SLIMANI

 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 HC HAJAR CONSULTING SARL

AU  شركة ذات املسؤولية املحدودة

 13RUE  وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 45 QUARTIER SLIMANI

 TANGER  TANGER  90000

 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112335

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 HC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. HAJAR CONSULTING SARL AU

 service  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 administratif -service visa

 -écrivain public -fourniture et

.  mobilier de bureau

 13RUE  : عنوا  املقر االجتماعي 

 45 QUARTIER SLIMANI

 TANGER  TANGER  90000

. TANGER MAROC

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2021 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

  HAJAR HOUSSIN السيدة 

 ARD LALAAJ RUE 73 عنوانه)ا( 

  N 11 TANGER  90000 TANGER

. MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

  HAJAR HOUSSIN السيدة 

 ARD LALAAJ RUE 73 عنوانه)ا( 

  N 11 TANGER  90000 TANGER

 MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 238748.

209I

ضكتب الر1اني للمحاسبة

أريانا إيمو
إعال  ضتعدد القرااات

ضكتب الر1اني للمحاسبة

شااع ضحمد داود اقم230  تطوا  ، 

93040، تطوا  املغرب

با1انا إيمو «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

ضحمد داود اقم 230  - 93000 

تطوا  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.21215

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 26 يناير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 

ضايلي: تفو1ت الحصص: فوت السيد 

؛  حصة   390 العافية  نواالدين 

السيد علي  لفائدة  ضنها  حصة   220

حصة بخرى لفائدة  و170  اضنيول، 

السيدة حنا  بنودجة ؛ فوت السيد 

حصة لفائدة   50 عبد السالم عقاا 

السيدة حنا  بنودجة

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
تعيي  السيد علي اضنيول والسيد نوا 

السالم  والسيد عبد  العافية  الدين 

عقاا كمسيرين جدد للشركة .

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 اقم  بند 

السالم  الحصص:*عبد  ضايلي: 

*علي  داهم.  عقاا45.000،00 
*حنا   داهم.  اضنيول22.000،00 

داهم.    22.000،00 بنودجة 

 ، العافية11.000،00  *نواالدين 

داهم

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
السالم  *عبد  االجتماعي:  ابسمال 

  220 450 حصة.*علي اضنيول  عقاا 

حصة.  بنودجة220  حصة.*حنا  

*نواالدين العافية 110 حصة 

على  ينص  الذي  اقم  1:  بند 

السيد  تعيي    : االدااة  تسيير  ضايلي: 

علي اضنيول الحاض2 لبطاقة التعر1ف 

والسيد   ،L152217 اقم  الوطنية 

لبطاقة  الحاض2  العافية  الدين  نوا 

والسيد   ،  LB80205 اقم  الوطنية 

لبطاقة  الحاض2  عقاا  السالم  عبد 

 L156692 اقم  الوطنية  التعر1ف 

كمسيرين للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاا1خ 25  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 20 0.

210I

ضكتب الر1اني للمحاسبة

العمارتي إكسبو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب الر1اني للمحاسبة

شااع ضحمد داود اقم230  تطوا  ، 

93040، تطوا  املغرب

العمااتي إكسبو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد بنونة اقم 26 - 93000 

تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28771

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

العمااتي إكسبو.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)االستراد  املواد الغذائية بالتقسيط 

والتصدير(.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ضحمد بنونة اقم 26 - 93000 تطوا  

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : ضحمد  العمااتي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 250   : السيدة بضة هللا العمااتي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 250   : العمااتي  إيما   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد العمااتي ضحمد عنوانه)ا( 
الجز1رة   22 فرناندو  سا   كايي 

الخمراء  11001 كاديز اسبانيا.
العمااتي  هللا  بضة  السيدة 
عنوانه)ا( شااع التهاضي الوزاني زنقة 

2 اقم    93000 تطوا  املغرب.
السيدة إيما  العمااتي عنوانه)ا( 
اقم      2 شااع التهاضي الوزاني زنقة 

93000 تطوا  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد العمااتي ضحمد عنوانه)ا( 
الجز1رة   22 فرناندو  سا   كايي 

الخمراء  11001 كاديز اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  بتاا1خ 25  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 22 0.

211I
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ضكتب الر1اني للمحاسبة

دوهو سكن أنفيست
شركة ذات ضسؤوليةضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضكتب الر1اني للمحاسبة

شااع ضحمد داود اقم230  تطوا  ، 

93040، تطوا  املغرب

دوهو سكن بنفيست شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطواب2 

السفلى شااع قرطوبة زنقة تفاحة 3 

داب 2 إقاضة 75 الطابق 2 اقم 2  - 

93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28803

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

دوهو   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

سكن بنفيست.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي.

الطواب2   : عنوا  املقر االجتماعي 

السفلى شااع قرطوبة زنقة تفاحة 3 
 -   2 2 اقم  2 إقاضة 75 الطابق  داب 

93000 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد نوا الدين دوهو 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد نوا الدين دوهو عنوانه)ا( 
شااع بيروت اقم  10 93000 تطوا  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد نوا الدين دوهو عنوانه)ا( 
شااع بيروت اقم  10 93000 تطوا  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   03 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0454.
213I

fiduas

SALLERNO DECO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 54
 mohammadi ، 20570،

casablanca maroc
SALLERNO DECO شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضجموعة 
التقدم إقاضة 2ـ17 الطابق التاني 
سيدي البرنو�سي - 20000 ، الداا 

البيماء املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.351905

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا ح2   2021 يناير   15 املؤاخ في 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 
 SALLERNO الوحيد  الشر1ك  ذات 
 100.000 ابسمالها  ضبلغ    DECO
اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 
2ـ17 الطابق  ضجموعة التقدم إقاضة 
 ،  20000  - التاني سيدي البرنو�سي 

الداا البيماء املغرب نتيجة ل :
تصفية الشركة.

و حدد ضقر التصفية ب ضجموعة 
التاني  الطابق  2ـ17  إقاضة  التقدم 
الداا   ،  20000  - البرنو�سي  سيدي 

البيماء املغرب. 

و عي :

السيد)ة( said  gitar و عنوانه)ا( 

 20000 السوالم  دواا الضخر ب15  

)ة(  املغرب كمصفي  الداا البيماء   ،

للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وضح2 تبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768102.

216I

DARAA AUDIT

SOURCE LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

DARAA AUDIT

826 شااع القدس عي  الشق ، 

20000، الداا البيماء املغرب

SOURCE LIGHT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحر1ة الطابق 3 اقم 6 - 20000 

الداا البيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.319599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   25 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( براهيم  بلغداا  

250 حصة اجتماعية ضن بص2 250 

سعيد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بلغداا  بتاا1خ 25 يناير 2021.

ضحمد بلغداا   )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   250

250 حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد 

بلغداا  بتاا1خ 25 يناير 2021.
بلغداا   اشيد  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   250

250 حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد 

بلغداا  بتاا1خ 25 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770855.

217I

DARAA AUDIT

SOURCE LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

DARAA AUDIT

826 شااع القدس عي  الشق ، 

20000، الداا البيماء املغرب

SOURCE LIGHT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي 10 زنقة 

الحر1ة الطابق 3 اقم 6 - 20000 

الداا البيماء .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.319599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحو21   2021 يناير  املؤاخ في 25 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 77086.

218I

CABINET OUASSI

 MERSALAH HUELVA SARL

AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ضالءضة النظام األسا�سي للشركة

CABINET OUASSI

عمااة كوضرز1د شااع الحر1ة طابق 

االول ضكتب اقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

 MERSALAH HUELVA SARL AU

«شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد»
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وعنوا  ضقرها االجتماعي: بلوك 32 

الرقم 16 حي بوا1دة 02 - 46000 

بسفي املغرب.

«ضالءضة النظام األسا�سي للشركة»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.8767

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 03 ضااس 2021

األسا�سي  النظام  ضالءضة  تقرا 

 - القانو :  ضقتميات  ضع  للشركة 

تعيي  ضسير جديد للشركة

- تحو21 املقر االجتماعي للشركة

- تفو1ت حصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   19 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 302.

219I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

 SOCIETE LAZIZE DE

 CONSTRUCTION ET

D›EQUIPEMENT URBAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

 SOCIETE LAZIZE DE

 CONSTRUCTION ET

D’EQUIPEMENT URBAIN  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 1  وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 43 LOTS DAKHLA QU AZIB

.DERAI  - 46000 SAFI MAROC

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.785

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس  املؤاخ في  2 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

كمسير   BABAHAMOU LAHSEN

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 328.

220I

fiduas

OUAZAGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

fiduas

 bd gran ceinture hay 54

 mohammadi ، 20570،

casablanca maroc

OUAZAGO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحمد زنقة الحسي  السو�سي80 

سيدي ضوضن - 2000 الداا البيماء 

املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.429767

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 يناير   05 املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها  ضبلغ     OUAZAGO

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

زنقة  الحمد  تجزئة  اإلجتماعي 

 - الحسي  السو�سي80 سيدي ضوضن 

2000 الداا البيماء املغرب نتيجة ل 

: - تصفية الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

السو�سي80  الحسي   زنقة  الحمد 

 20000 سيدي ضوضن الداا البيماء 

الداا البيماء املغرب. 

و عي :

عصمي   الكر1م   عبد  السيد)ة( 

البيماءسيدي  الداا  عنوانه)ا(  و 

املغرب  الداا البيماء   20000 ضوضن 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768204.

222I

SOFICODEX

S2L CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
1  زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، داب عمر ، 20032، الداا 
البيماء املغرب

S2L CONSULTING   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 71، اقاضة 
ابن بطوطة، زاو1ة ابن بطوطة وعبد 
الكر1م الديواي الطابق 1 الرقم 3 - 

20100 الدااالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497067
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 S2L  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.  CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : - 

الكهربائي  االعتماد  على  التدا1ب 
املتعلقة  الفنية  الوحدات  وتحر1ك 

بعلوم وتقنيات الكهرباء. 
استقبال  ودعم  املوقع  ضراقبة   -
ذات  الكهربائية  التركيبات  وتشغي2 

الجهد العالي واملنخفض.
والخبرة  والتشخيص  التدقيق   -
في التركيبات الكهربائية ذات الجهد 

العالي / املنخفض
دااسة وتنفيذ بجهزة السالضة   .-
استيراد  الكهربائية.  للتركيبات 

وتصدير جميع البمائع.

املالية  جميع  بعم،  وبشك2 

والعقااات  ،الصناعية  ،التجاا1ة 

املرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

، كلًيا بو جزئًيا ، بواحدة بو بأخرى ضن 

وذلك   ، إليها بعاله  املشاا  العمليات 

نشاط  تطو1ر  بو  تعز1ز  بو  لتسهي2 

وكذلك بي نشاط ضباشر   ، الشركة 

بو غير ضباشر ، بأي شك2 ضن األشكال 

على اإلطالق ، في املشاايع التي تسعى 

لتحقيق بهداف ضماثلة بو ذات صلة.

عنوا  املقر االجتماعي : 71، اقاضة 
ابن بطوطة، زاو1ة ابن بطوطة وعبد 

 - 1 الرقم 3  الكر1م الديواي الطابق 

20100 الدااالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بوبكر لو1زي  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد السعيد ايت لبصير :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد بوبكر لو1زي  : 500 بقيمة 

100 داهم.

السيد السعيد ايت لبصير : 500 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لو1زي   بوبكر  السيد 
اقم 162 شااع بوادو طابق 1 20000 

الدااالبيماء املغرب.

لبصير  ايت  السعيد  السيد 

حي  ا   عمااة   10 الشقة  عنوانه)ا( 

الجديدة   20501  1 صوفال سعادة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لو1زي   بوبكر  السيد 
اقم 162 شااع بوادو طابق 1 20000 

الدااالبيماء املغرب

لبصير  ايت  السعيد  السيد 

حي  ا   عمااة   10 الشقة  عنوانه)ا( 

الجديدة   20501  1 صوفال سعادة 

املغرب.



8213 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772716.
223I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 COMPTOIR DRIOUCH
 DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو1ت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
 COMPTOIR DRIOUCH

 DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الدا1وش، 
شااع واد ابو اقراق، حي األض2 الغربي 

- 60000 وجدة املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   15 في  املؤاخ 

املصادقة على :
بولعوالي  هجر  )ة(  السيد  تفو1ت 
 63 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   63
ضحمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بولعوالي بتاا1خ 15 فبراير 2021.
بشرى الريشة  )ة(  تفو1ت السيد 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   179
بنس  )ة(  السيد  179 حصة لفائدة  

بولعوالي بتاا1خ 15 فبراير 2021.
تفو1ت السيد )ة( فاطمة بولهدااج 
 54 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   43
عزالدين  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بولعوالي بتاا1خ 15 فبراير 2021.
تفو1ت السيد )ة( فاطمة بولهدااج 
 11 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   11
ضحمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بولعوالي بتاا1خ 15 فبراير 2021.
بولعوالي  بنس  )ة(  السيد  تفو1ت 
 200 حصة اجتماعية ضن بص2   7 

خلي2  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
بولعوالي بتاا1خ 15 فبراير 2021.

بولعوالي  بنس  )ة(  السيد  تفو1ت 
 200 حصة اجتماعية ضن بص2   31
عزالدين  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بولعوالي بتاا1خ 15 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس  بتاا1خ  2  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 82 .
225I

SOFICODEX

BRADAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
1  زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، داب عمر ، 20032، الداا 
البيماء املغرب

BRADAM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
الجوال ، جميلة 6 الرقم 96 ق.ج - 

20100 الدااالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497037
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BRADAM
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

ضخبزة وحلو1ات 
املالية  جميع   ، بعم  وبشك2 
العقااات  و  ،الصناعية  ،التجاا1ة 
املرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 
، كلًيا بو جزئًيا ، بواحدة بو بأخرى ضن 
وذلك   ، إليها بعاله  املشاا  العمليات 
نشاط  تطو1ر  بو  تعز1ز  بو  لتسهي2 
وكذلك بي نشاط ضباشر   ، الشركة 

بو غير ضباشر ، بأي شك2 ضن األشكال 

على اإلطالق ، في املشاايع التي تسعى 

لتحقيق بهداف ضماثلة بو ذات صلة.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - ق.ج   96 الرقم   6 جميلة  الجوال ، 

20100 الدااالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ايوب املنوك :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   500   : السيد عمر افيس 

بقيمة 100 داهم للحصة .

بقيمة   500 : السيد ايوب املنوك 

100 داهم.

بقيمة   500  : افيس  السيد عمر 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املنوك  ايوب  السيد 

شااع ادايس الحااتي اقم 575 ق ج 

20000 الدااالبيماء املغرب.

عنوانه)ا(  افيس  عمر  السيد 

اقم  حزم  بن  زنقة   3 كوسموس 

الدااالبيماء   20000 الفيليت   21

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املنوك  ايوب  السيد 

شااع ادايس الحااتي اقم 575 ق ج 

20000 الدااالبيماء املغرب

عنوانه)ا(  افيس  عمر  السيد 

اقم  حزم  بن  زنقة   3 كوسموس 

الدااالبيماء   20000 الفيليت   21

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772703.

226I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

BENMIMOUN BTP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

Benmimoun btp شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15، زنقة 

جمال الدين بفغاني، الطابق الثالث 

اقم 2، وجدة - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36809

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Benmimoun btp

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضتنوعة بو إنشاءات.

عنوا  املقر االجتماعي : 15، زنقة 

الطابق الثالث  جمال الدين بفغاني، 

اقم 2، وجدة - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
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السيد ضحمد بنميمو  عنوانه)ا( 
شااع الحسن الثاني تجزئة بنميمو  

اقم 1 وجدة 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضحمد بنميمو  عنوانه)ا( 
شااع الحسن الثاني تجزئة بنميمو  

اقم 1 وجدة 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   12 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم -.
227I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE RIZOM-CONSEIL
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

قف2 التصفية

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE RIZOM-CONSEIL
SARL AU شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 6 شااع 
عالل بن عبد هللا اقم 5 - 90000 

طنجة املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.67569

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا ح2   2021 09 ضااس  املؤاخ في 
 SOCIETE RIZOM-CONSEIL
ضسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد ضبلغ 
وعنوا   داهم   50.000 ابسمالها 
بن  شااع عالل   6 اإلجتماعي  ضقرها 
طنجة   90000  -  5 اقم  هللا  عبد 
املغرب نتيجة ألزضة في نشاط الشركة.

و عي :
و  الحمري  سناء   السيد)ة( 
عنوانه)ا( شااع ضراكش عمااة سهام 
الطابق الرابع اقم 11  90000 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
شااع   6 وفي   2021 ضااس   09 بتاا1خ 
 90000  -  5 عالل بن عبد هللا اقم 

طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2815.

229I

fidact

ADIL JAMAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
اقم 22 بلوك E حي السالم ، 
200 1، سيدي سلما  املغرب

ADIL JAMAL TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 
البلغتي  جماعة و قياة الحوافات - 

16150 ضشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

533
 16 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ADIL  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.JAMAL TRANS
نق2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخمي 
- نق2 السياحي

-نق2 البمائع لحسلب الغير.
دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - البلغتي  جماعة و قياة الحوافات 

16150 ضشرع بلقصيري املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عادل ااشوق :  500 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : العباوي  جمال  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ااشوق  عادل  السيد 
حمادي   بوالد  ازغاا  الحوااثة  دواا 

200 1 سيدي سليما  املغرب.
عنوانه)ا(  العباوي  جمال  السيد 
سيدي   1 200 املركز  بلعاضري  داا 

سليما  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العباوي  جمال  السيد 
سيدي   1 200 املركز  بلعاضري  داا 

سليما  املغرب.
عنوانه)ا(  ااشوق  عادل  السيد 
حمادي  بوالد  ازغاا  الحوااثة  دواا 

200 1 سيدي سليما  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 
اقم  تحت   2021 ضااس   23 بتاا1خ 

.137/2021
230I

SOFICODEX

GLOBAL PLUS ENERGY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
1  زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، داب عمر ، 20032، الداا 
البيماء املغرب

GLOBAL PLUS ENERGY  شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 71، اقاضة 
ابن بطوطة، زاو1ة ابن بطوطة وعبد 
الكر1م الديواي الطابق 1 الرقم 3 - 

20100 الدااالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
497069

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. GLOBAL PLUS ENERGY

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير ضواد وبدوات البناء املختلفة.

التطو1ر العقااي ، جميع الحرف ، 

األعمال املتنوعة.

شراء   ، على باا�سي جرداء  البناء 

بكافة  عقااي  ضطوا  و  شقة  بيع   ،

بشكاله

بكافة  العقاا1ة  الوكالة  نشاط 

بشكاله

 ، التأجير   ، الشراء   ، الوساطة 

اإلدااة ،الهدم ، إعادة اإلعماا وإعادة 

التأهي2.

،األاا�سي  املباني  وبيع  شراء 

،اإلنشاءات وجميع بشكال املمتلكات 

بناء  وكذلك   ، الحمر1ة  بو  الر1فية 

جميع بنواع البناء.

املعاضالت  بشأ   املشواة  تقديم 

العقاا1ة.

وبعمال  العاضة  األشغال  إنجاز 

بو  خاصة  ملصالح  املدنية  الهندسة 

عاضة.

البنية  تصميم  في  املشااكة 

التحتية العاضة ضث2 الطرق واألنفاق 

والسدود والجسوا واملوانئ وغيرها.

الحفر  بعمال  بجميع  القيام 

وتجديد الواجهات وهدم املباني.

 ، العاضة  البناء  بأعمال  القيام 

والخرسانة   ، اإلنشائية  واألعمال 

التشطيب  وبعمال   ، املسلحة 

والتوسيع  والتشطيب ملشاايع البناء 

الصناعية  للمباني  والتجديد 

والتجاا1ة والجماعية والخاصة.
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واآلالت  املواد  جميع  اقتناء 

واملعدات. الخاصة بالبناء 

املالية  جميع   ، عام  وبشك2 

العقااات  و  ،الصناعية  ،التجاا1ة 

املرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

، كلًيا

بواحدة بو بأخرى ضن   ، بو جزئًيا   

وذلك   ، إليها بعاله  املشاا  العمليات 

نشاط  تطو1ر  بو  تعز1ز  بو  لتسهي2 

وكذلك بي نشاط ضباشر   ، الشركة 

بو غير ضباشر ، بأي شك2 ضن األشكال 

على اإلطالق ، في املشاايع التي تسعى 

لتحقيق بهداف ضماثلة بو ذات صلة.

عنوا  املقر االجتماعي : 71، اقاضة 

ابن بطوطة، زاو1ة ابن بطوطة وعبد 

 - 1 الرقم 3  الكر1م الديواي الطابق 

20100 الدااالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ادبواخا  السيد دايس 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1000  : ادبواخا  دايس  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

ادبواخا عنوانه)ا(  السيد دايس 

9  شااع عبد هللا الصتهاجي حي االض2 

3 20000 الدااالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ادبواخا عنوانه)ا(  السيد دايس 

9  شااع عبد هللا الصتهاجي حي االض2 

3 20000 الدااالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772717.

232I

ALEXIA BUSINESS CENTER

FIDEL PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ALEXIA BUSINESS CENTER
61 شااع اللة الياقوت الطابق   
اقم 16 ضركز الر1اض ، 20100، 

الداا البيماء املغر ب
FIDEL PACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 

ضجموعة التقدم م س 2ـ17 الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي - 20100 

الدااالبيماء املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.423067

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 21 بكتوبر 2019 تقرا ح2 
FIDEL PACK شركة ذات املسؤولية 
 100.000 ابسمالها  ضبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 
الطابق  2ـ17  ضجموعة التقدم م س 
 20100  - البرنو�سي  سيدي  الثاني 
لعدم  نتيجة  املغرب  الدااالبيماء 

ضزاولة بي نشاط.
و عي :

و  لفي  عبدالحق    السيد)ة( 
  7 زنقة   1 السالضة  حي  عنوانه)ا( 
اقم 11 20100 الدااالبيماء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و  سماح  ايما     السيد)ة( 
س  م  الجوهرة  إقاضة  عنوانه)ا( 
 20100  20 ك شقة   10 عمااة   16
)ة(  كمصفي  املغرب  الدااالبيماء 

للشركة.
الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 
الختاضية بتاا1خ 02 دجنبر 2019 وفي 
الطابق  2ـ17  ضجموعة التقدم م س 
 20100  - البرنو�سي  سيدي  الثاني 

الدااالبيماء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

نونبر 2019 تحت اقم 721369.

233I

MA GLOBAL CONSULTING

CREATIS COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

MA GLOBAL CONSULTING
زاو1ة شااع عبد املوضن و زنقة فا  

ز1الند إقاضة فميلة، الطابق الرابع، 
20000، الداا البيماء املغرب
CREATIS COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 16، زاو1ة 

زنقة استينكا و اكلو، حي السالم، 
CIL سابقا، بوسيجوا - 20000 

الداا البيماء املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.209837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2021 فبراير   28 في  املؤاخ 
ذات  شركة   CREATIS COM ح2 
ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 
1.000.000,00 داهم وعنوا  ضقرها 
استينكا  زنقة  زاو1ة   ،16 اإلجتماعي 
سابقا،   CIL السالم،  حي  اكلو،  و 
البيماء  الداا   20000  - بوسيجوا 

املغرب نتيجة لتصفية ودية.
و عي :

و  جاضعي  ضحمد    السيد)ة( 
2، ضحج الكو1ت،  عنوانه)ا( اضوندي 
20000  الداا  22، بئر بنزاا ،  شقة 
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  غاندي  ضعاد    السيد)ة(   
اكدال  سيتي الكااد،  عنوانه)ا(  2، 
)ة(  الرباط املغرب كمصفي    10090

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
بتاا1خ 28 فبراير 2021 وفي 16، زاو1ة 
السالم،  حي  اكلو،  و  استينكا  زنقة 
زاو1ة   ،16 بوسيجوا  سابقا،   CIL
السالم،  حي  اكلو،  و  استينكا  زنقة 
الداا   20000 بوسيجوا  CIL سابقا، 

البيماء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772503.
234I

INGELIND

INGELIND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INGELIND
05 شااع عبد هللا بن ياسي  اقاضة 

بلدو  طابق 7 املكتب اقم 8 ، 
20000، الدا البيماء املغرب

INGELIND  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 05 
شااع عبد هللا بن ياسي  اقاضة 

بلدو  طابق 7املكتب 08 - 20300 
الدااالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
496565

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. INGELIND
-بدوات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اآلالت آالت كبيرة بو ضعدات صناعية 

ضقاول
-استيراد وتصدير

-الموابط الصناعية والصيانة.
عنوا  املقر االجتماعي : 05 شااع 
عبد هللا بن ياسي  اقاضة بلدو  طابق 
الدااالبيماء   20300  -  08 7املكتب 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد هاشم نوااي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
 500  : السيد صالح الدين بوخي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  نوااي  هاشم  السيد 
ضجموعة  الخزاضى  تجزئة  لساسفة 
إقاضة  الطابق   11 شقة  ب  عمااة   7
جوهرة األلفة  20000 الداا البيماء 

املغرب.
بوخي  الدين  صالح  السيد 
زنقة  طالب  اوالد  تجزئة  عنوانه)ا( 
عي   إقاضة ز1نب شقة    عمااة     5
الشق  20000 الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
بوخي  الدين  صالح  السيد 
زنقة  طالب  اوالد  تجزئة  عنوانه)ا( 
عي   إقاضة ز1نب شقة    عمااة     5
الشق  20000 الداا البيماء املغرب

عنوانه)ا(  نوااي  هاشم  السيد 
ضجموعة  الخزاضى  تجزئة  لساسفة 
إقاضة  الطابق   11 شقة  ب  عمااة   7
جوهرة األلفة  20000 الداا البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.
235I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

PATISSERIE ERRAHMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
PATISSERIE ERRAHMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2، نوا 
اقم 1 املر1نيي  طر1ق ضكناس تجزئة 

جب2 ثغاث فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66945

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PATISSERIE ERRAHMA

غرض الشركة بإيجاز : ضخبزة.
عنوا  املقر االجتماعي : ضح2، نوا 
1 املر1نيي  طر1ق ضكناس تجزئة  اقم 

فاس   30000  - فاس  ثغاث  جب2 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   50   : السيد خواللي علي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد غرباوي ضالكي ضحمود :  50 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد خواللي علي عنوانه)ا( اقم 

115 ك1 تجزئة الحديقة ثغاث فاس 

30000 فاس املغرب.

ضحمود  ضالكي  غرباوي  السيد 

 91000 برد  باب  ضركز  عنوانه)ا( 

شفشاو  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد خواللي علي عنوانه)ا( اقم 

115 ك1 تجزئة الحديقة ثغاث فاس 

30000 فاس املغرب

ضحمود  ضالكي  غرباوي  السيد 

 91000 برد  باب  ضركز  عنوانه)ا( 

شفشاو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بفاس  بتاا1خ 26 ضااس 2021 

تحت اقم 40311121007305.

236I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CHEF DU BOIS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
CHEF DU BOIS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر دواا 
والد الطيب السفلى جماعة والد 
الطيب فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
67011

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEF  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.DU BOIS
بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  األخشاب  تاجر  خشبية- 

والتقسيط- بعمال ضختلفة.
ضتجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
دواا والد الطيب السفلى جماعة والد 
الطيب فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : اسماعي2  ضنياني  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضنياني اسماعي2 عنوانه)ا( 

81 حي البسمة املسيرة فاس 30000 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضنياني اسماعي2 عنوانه)ا( 

81 حي البسمة املسيرة فاس 30000 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 67011.

237I

NOUSSAIR MOHAMED

STE OUATING TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Noussair mohamed

 N25 saada 5 mhamid

 marrakech MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

STE OUATING TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة داهر 

B الشقة 16 شااع الحسن التاني 

الحي الحسني ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113073

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUATING TRAVAUX
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الحسن  شااع   16 الشقة   B داهر 

التاني الحي الحسني ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.334   : حشاد  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1.333   : شرافي  عمرا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1.333  : السيد الحسن بو1كيز  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حشاد  ضحمد  السيد 

دواا تدواات تديلي ضسفيوة ايت اوا1ر 

الحوز 0000  ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  شرافي  عمرا   السيد 

اضكونة  قلعة  ابوز1د  لحسن  ايت 

تنغير 45200 تنغير املغرب.

السيد الحسن بو1كيز  عنوانه)ا( 

اقم  ازلي  القصر  ا1اض  تجزئة 

90ضراكش 0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حشاد  ضحمد  السيد 

دواا تدواات تديلي ضسفيوة ايت اوا1ر 

الحوز 0000  ضراكش املغرب

عنوانه)ا(  شرافي  عمرا   السيد 

اضكونة  قلعة  ابوز1د  لحسن  ايت 

تنغير 45200 تنغير املغرب

السيد الحسن بو1كيز  عنوانه)ا( 

اقم  ازلي  القصر  ا1اض  تجزئة 

90ضراكش 0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم -.

238I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 COMPLEXE AGRICOLE

PROFESSIONNEL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 COMPLEXE AGRICOLE

PROFESSIONNEL شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب اقم 

16 الطابق 2 شااع عبد الكر1م بن 

جلو  فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67019

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 COMPLEXE AGRICOLE  :

.PROFESSIONNEL
غرض الشركة بإيجاز : تاجر بذوا 

ونباتات وحبوب كيماو1ة.

ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
2 شااع عبد الكر1م  الطابق  اقم 16 

فاس   30000  - فاس  جلو   بن 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة كوثر كرواي :  100 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

 1 السيدة كوثر كرواي عنوانه)ا( 
شااع ابو عالء ضعااي عمااة 12 اقاضة 

طااق 2 فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 1 السيدة كوثر كرواي عنوانه)ا( 
شااع ابو عالء ضعااي عمااة 12 اقاضة 

طااق 2 فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 67019.
239I

GHIZLANE DOUBLANE

CERVO PRIVE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

GHIZLANE DOUBLANE
اقم 5 عمااة العبدي شااع ضحمد 
السادس ، 000 2، الجديدة املغرب

CERVO PRIVE شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عز1ز بالل الطابق الثاني املعاا1ف  - 

000 2 الداا البيماء املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
. 88989

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
2021 تقرا ح2  املؤاخ في 25 فبراير 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
  CERVO PRIVE الوحيد  الشر1ك 
داهم   100.000 ابسمالها  ضبلغ 
زنقة   67 اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  
 - عز1ز بالل الطابق الثاني املعاا1ف  
الداا البيماء املغرب نتيجة   2 000

ل : وقف النشاط.

زنقة  و حدد ضقر التصفية ب 67 

 - عز1ز بالل الطابق الثاني املعاا1ف  

20000 الداا البيماء املغرب. 

و عي :

السيد)ة( ضحمد عز1ز  بنكيرا  و 

عنوانه)ا( 2  شااع الشهيد الراشيدي 

الجديدة   2 000 ادايس   بن  كدية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771434.

2 0I

CABINET BOUZIDI

SINOMAR LOGISTIC

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند ضكتب البوز1دي ص.ب 125 

الناظوا ، 62000، الناظوا املغرب

SINOMAR LOGISTIC شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

الفطواكي اقم 2 - 62000 ناظوا 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21769

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SINOMAR LOGISTIC
بنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحدود  خااج  والهيئات  املنظمات 
اللوجستية  )الخدضات  اإلقليمية 

والوكي2 بالعمولة(.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ناظوا   62000  -  2 اقم  الفطواكي 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة بنيسة دااغال 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة بنيسة دااغال عنوانه)ا( 
 62000 شيكر  بني  اضسادش  دواا 

ناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة بنيسة دااغال عنوانه)ا( 
 62000 شيكر  بني  اضسادش  دواا 

ناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 25 ضااس 

2021 تحت اقم 622.
2 1I

ADEX CONSEIL

بيك كونسلتينك
إعال  ضتعدد القرااات

ADEX CONSEIL
 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere casa ، 20360،

casa maroc
بيك كونسلتينك «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: 51 شااع، 
بئر بنزاا  املعاا1ف  الداا البيماء 

.MAROC الداا البيماء - -

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.213199

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

-تحو21 املقر االجتماعي للشركة ضن 

الداا  51 شااع بئر بنزاا  املعاا1ف  

البيماء  إلى 145 ضحج الحسن الثاني 

الداا البيماء 

على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 

الخبرة  بنشطة  وز1ادة  -تغيير  ضايلي: 

املوضوع  في  والتدقيق  املحاسبتية 

االجتماعي. 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

املوضوع االجتماعي 

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

املقر االجتماعي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 11099.

2 2I

STE VIA IMPORT EXPORT sarl au

VIA IMPORT EXPORT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

قف2 التصفية

 STE VIA IMPORT EXPORT sarl

au

سيدي سليما  ، 200 1، سيدي 

سليما  املغرب

VIA IMPORT EXPORT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 

6 تجزئة جنا  الوحدة  - 200 1 

سيدي سليما  املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.2071

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 07 ضااس  املؤاخ في 

VIA IMPORT EXPORT شركة ذات 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

 500.000 ابسمالها  ضبلغ  الوحيد 

داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 

 1 200  - الوحدة   جنا   تجزئة   6

سيدي سليما  املغرب نتيجة لغياب 
اقم ضعاضالت.

و عي :

السيد)ة( ضر1م  الوافي و عنوانه)ا( 
 1 200 اقم 6 تجزئة جنا  الوحدة  

)ة(  سيدي سليما  املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

اقم  وفي   2021 ضااس   07 بتاا1خ 

 1 200  - الوحدة   جنا   تجزئة   6

سيدي سليما  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سليما    بسيدي  االبتدائية 

اقم  تحت   2021 ضااس   19 بتاا1خ 

.23011121003138

2  I

JURIS LEGAL

 BILANCIA AUDIT &
CONSEIL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BILANCIA AUDIT & CONSEIL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 67 شااع 

عز1ز بالل الطابق الثاني اقم 3 

ضعااف . - 20000 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496201

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BILANCIA AUDIT & CONSEIL

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال املحاسبة

واملراجعة التنظيمية.

عنوا  املقر االجتماعي : 67 شااع 

عز1ز بالل الطابق الثاني اقم 3 ضعااف 

. - 20000 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بريغت  عمرو  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بريغت  عمرو  السيد 

بوعزة  داا   95 اقم  شهرزاد  تجزئة 

الداا   20000 البيماء   النواصر 

البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بريغت  عمرو  السيد 

بوعزة  داا   95 اقم  شهرزاد  تجزئة 

الداا   20000 البيماء   النواصر 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771765.

245I
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prism conseils

 BDN TRANS ب د ن  ترونس
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 BDN TRANS SARL ب د    ترونس

AU شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

النخي2 عمااة 35 شقة اقم 3 

البساتي  ضكناس  - 50000 ضكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52729

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : ب د    

.BDN TRANS SARL AU ترونس

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدضي  لحساب الغير .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 3 اقم  شقة   35 عمااة  النخي2 

- 50000 ضكناس  البساتي  ضكناس  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بودين اضا  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بودين اضا  عنوانه)ا( شقة 

ضكناس  وفاء  اقاضة  كيفا  زنقة   13

50000 ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بودين اضا  عنوانه)ا( شقة 

ضكناس  وفاء  اقاضة  كيفا  زنقة   13

50000 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1454.

2 7I

JADAOUI CONSEIL

BASTION INDUSTRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

JADAOUI CONSEIL

34 شااع طرابلس الطابق االول اقم 

2 ، 2000، الداا البيماء املغرب

BASTION INDUSTRIES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Rue وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 Ahmed CHARCI Résidence

 ELPRADO 4éme étage appt 8 .

Quartier Racine - 20000 الداا 

البيماء املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.442151

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس  املؤاخ في 16 

ضسير جديد للشركة السيد)ة( حمني 

فهد  كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771730.

2 8I

FIDUCAIRE MIMOSA

تشارك الخاص لنفل الخارجي 

GPTI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCAIRE MIMOSA

القنيطرة قصبة ضهدية اقم 385 ، 

00 1، القنيطرة املغرب

 GPTI تشااك الخاص لنف2 الخااجي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

األض2 1 اقم 871 القنيطرة  - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59815

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : تشااك 

.GPTI الخاص لنف2 الخااجي

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع /نق2 املستخدضي  .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

األض2 1 اقم 871 القنيطرة  - 000 1 

القنيطرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 950   : السيد عبد هللا عسيلة  

حصة بقيمة 95.000 داهم للحصة .

السيد زكر1اء عسيلة  :  50 حصة 

بقيمة 5.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عبد هللا عسيلة  عنوانه)ا( 

القنيطرة  الحدادة  ضليك  والد  دواا 

000 1 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  عسيلة   السيد زكر1اء 

القنيطرة   695 اقم   2 األض2  تجزئة 

000 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عسيلة  الرزاق  عبد  السيد 

دواا اوالد اضليك الحدادة   عنوانه)ا( 

000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 81769.

2 9I

TQG FIDUCIAIRE

UNIVERS MANAGEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE

اقم 1000 بن تاشفي  ازلي ، 

40150، ضراكش املغرب

UNIVERS MANAGEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي بن تاشفي  

اقم 1000 ازلي ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113217

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.UNIVERS MANAGEM

البحث و   : غرض الشركة بإيجاز 

التنقيب عن املعاد .
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بن   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - ضراكش  ازلي   1000 اقم  تاشفي  

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الحسي  نوا الدين :  340 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ابراهيم كرو :  330 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 330   : بوضنج2  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 340 : السيد الحسي  نوا الدين 

بقيمة 100 داهم.

بقيمة   330 : السيد ابراهيم كرو 

100 داهم.

 330  : بوضنج2  ضحمد  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

الدين  نوا  الحسي   السيد 

  1000 عنوانه)ا( حي بن تاشفي  اقم 

0000  ضراكش املغرب.

السيد ابراهيم كرو عنوانه)ا( دواا 

اكديم نخرطا  ايت الفر�سي  45800 

تنغير املغرب.

السيد ضحمد بوضنج2 عنوانه)ا( 

 32 اقم  االضام  داب  العرب  حي 

0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الدين  نوا  الحسي   السيد 

  1000 عنوانه)ا( حي بن تاشفي  اقم 

0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122559.

250I

COMPTAMEK

CERBERUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

CERBERUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة اقم 

18 شقة اقم 3 ضرجا  -2 شطر -1 

ضكناس - 50050 ضكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52777

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CERBERUS

غرض الشركة بإيجاز : بيع بجهزة 

الكمبيوتر 

تصدير واستيراد 

التجااة.

عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقم 18 شقة اقم 3 ضرجا  -2 شطر 

-1 ضكناس - 50050 ضكناس  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد حاتم زضزاضي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد بيوب زضزاضي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زضزاضي  حاتم  السيد 

 3 املنصوا   9 شقة   31 ب  عمااة 

ضكناس 50050 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  زضزاضي  بيوب  السيد 

 3 املنصوا   9 الشقة   21 باء  عمااة 

ضكناس 50050 ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زضزاضي  حاتم  السيد 

 3 املنصوا   9 شقة   31 ب  عمااة 

ضكناس 50050 ضكناس املغرب

عنوانه)ا(  زضزاضي  بيوب  السيد 

 3 املنصوا   9 الشقة   21 باء  عمااة 

ضكناس 50050 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1518.

251I

DARAA AUDIT

SF AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

826 شااع القدس عي  الشق ، 

20000، الداا البيماء املغرب

SF AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحر1ة الطابق 3 شقة 5 - 20000  - 

20000 الداا البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497261

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGRICOLE

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسو1ق املنتجات الزااعية..

زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 

الحر1ة الطابق 3 شقة 5 - 20000  - 

20000 الداا البيماء  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 250   : ضو�سى  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 250   : الكنبوا  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ز1ن العابدين زكااي :  250 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 250   : كوسكوس  كر1م  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضو�سى  يوسف  السيد 

اوتردام    1011 هولندا   اوتردام 

هولندا.

عنوانه)ا(  الكنبوا  ضحمد  السيد 

ضاستريخت هولندا 1011 ضاستريخت  

هولندا.

زكااي  العابدين  ز1ن  السيد 

 1011 ضاستريخت هولندا  عنوانه)ا( 

ضاستريخت  هولندا.

السيد كر1م كوسكوس عنوانه)ا( 

ضاستريخت هولندا 1011 ضاستريخت  

هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

زكااي  العابدين  ز1ن  السيد 

 1011 ضاستريخت هولندا  عنوانه)ا( 

ضاستريخت  هولندا

عنوانه)ا(  الكنبوا  ضحمد  السيد 

ضاستريخت هولندا 1011 ضاستريخت  

هولندا



8221 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772868.

252I

CABINET RAMI EXPERTISE

ART EVENT DAY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

ART EVENT DAY شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 
الكر1م الخطابي عمااة بن ضو�سى 
الجواش الطابق الثاني فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
66977

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ART  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EVENT DAY
غرض الشركة بإيجاز : * الحصول 

على داوس اقص
املهرجانات  عروض  ضنظم   *

الفنية.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
بن  عمااة  الخطابي  الكر1م  عبد 
ضو�سى الجواش الطابق الثاني فاس - 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : السيدة علي يحيى ذهبية 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

ذهبية  يحيى  علي  السيدة 
عنوانه)ا( فرنسا 120 9 - فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

ذهبية  يحيى  علي  السيدة 
عنوانه)ا( فرنسا 120 9 - فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1465.
253I

AM CONSULTING

 FERME PEDAGOGIQUE
RANIA S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

 FERME PEDAGOGIQUE RANIA
S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : زنقة 
ضرس السلطا  ,شقة اقم 3, 

الطابق 1 ,الداا البيماء - 90 20 
الدااالبيماء املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.  1081
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  املؤاخ في 31 دجنبر 
 FERME PEDAGOGIQUE RANIA
املسؤولية  ذات  شركة   S.A.R.L
 100.000 ابسمالها  ضبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 
 ,3 اقم  ,شقة  السلطا   ضرس  زنقة 
 20 90  - البيماء  ,الداا   1 الطابق 

لعدم  نتيجة  املغرب  الدااالبيماء 

تحقيق بي اقم ضعاضالت ضنذ نشأة 

الشركة.

و عي :

و  ابدا   نرجيس   السيد)ة( 
يسرى   12 البيماء,  الداا  عنوانه)ا( 

جنا  كاليفوانيا ,الطابق 2 ,شقة اقم 

الدااالبيماء   20190 ,كاليفوانيا   8

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  الزهراوي  خالد   السيد)ة( 
يسرى   12 البيماء,  الداا  عنوانه)ا( 

جنا  كاليفوانيا ,الطابق 2 ,شقة اقم 

الدااالبيماء   20190 ,كاليفوانيا   8

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

زنقة  وفي   2020 دجنبر   28 بتاا1خ 

 ,  3 اقم  شقة   , السلطا   ضرس 

 20 90  - البيماء  الداا   ,1 الطابق 

الدااالبيماء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771510.

254I

AM CONSULTING

 ARRA-ID D›INGENIERIE
 SERVICES ET

REALISATIONS SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 ARRA-ID D’INGENIERIE

 SERVICES ET REALISATIONS

SARL AU شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

ليساسفة حي النسيم عمااة 172 
,اقم 16 ,الداا البيماء - 20190 

الدااالبيماء املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.104957

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   31 في  املؤاخ 

بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   600.000» قداه 

«1.200.000 داهم» إلى «1.800.000 

تحو21 سندات    : عن طر1ق  داهم» 

القرض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771508.

255I

COMPTAMEK

CEREALINE 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

 CEREALINE  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة اقم 

18 شقة اقم 3 ضرجا  -2 شطر -1 

ضكناس - 50050 ضكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52815

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. CEREALINE
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واشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتحو21  ضصنع  تشغي2   / عم2 
وتعبئة وتجااة الجملة / شبه الجملة 
 ( الزااعية  الغذائية  للمنتجات 
الحبوب,  ضث2  النباتية  املنتجات 

البقوليات والفواكه الجافة
*استيراد وتصدير
*اشغال الفالحة .

عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقم 18 شقة اقم 3 ضرجا  -2 شطر 
-1 ضكناس - 50050 ضكناس  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد فكري اليحياوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد فكري اليحياوي عنوانه)ا( 
19 زنقة وجدة  2 شقة  اقاضة األهالي 
م ج ضكناس 50000 ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وضواطن ضسيري الشركة:

السيد فكري اليحياوي عنوانه)ا( 
19 زنقة وجدة  2 شقة  اقاضة األهالي 
م ج ضكناس 50000 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1581.
256I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 MARRAKECH WEDDING
PLANNER

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

قف2 التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 MARRAKECH WEDDING

PLANNER شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 

تمنصوات ف 122 تجزئة 6 ضراكش 

- 0000  ضراكش املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.103179

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا   2020 دجنبر   31 في  املؤاخ 

 MARRAKECH WEDDING ح2 

ضسؤولية  ذات  شركة   PLANNER

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد ضبلغ 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي تمنصوات ف 122 

ضراكش    0000  - ضراكش   6 تجزئة 

املغرب نتيجة ألزضة ضالية.

و عي :

السيد)ة( يونس   داعي و عنوانه)ا( 

 783 اقم  بولغرايب  الكدية  دواا 

املغرب  ضراكش    0000 ضراكش 

كمصفي )ة( للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 

الختاضية بتاا1خ 31 دجنبر 2020 وفي 

تاضنصوات ف 122 تجزئة 6 ضراكش 

- 0000  ضراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122117.

257I

CAGEC

ELECTRO OULED AZZOUZ
إعال  ضتعدد القرااات

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 ELECTRO OULED AZZOUZ

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي:  39   شااع 

لال يقوت ط.5 شقة د.  - 70000 

الدااالبيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.377769

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 18 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 

ضايلي:   تسجي2 وفاة  الشر1ك و املسير 
الشرقاوي  املرحوم  للشركة  الوحيد 

صدوقي 

على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 

ضايلي: قبول الواثة كشركاء  و تزكية 

التقسيم الجديد لراسمال الشركة

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

ضسيرة  كو1طي  لوبنة  السيدة  تعيي  

وحيدة للشركة ملدة غير ضحدودة   و 

لها جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 اقم  بند 
ضايلي:  تعدي2 الفص2 7 ضن القانو  

االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772053..

258I

AM CONSULTING

OLIMAC S.A.R.L
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

OLIMAC S.A.R.L شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الصخوا 

السوداء, زنقة الزبير ابن العوام 

اقم 201 ,الداا البيماء - 20290 

الدااالبيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.283827

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   10 في  املؤاخ 

املصادقة على :

بيت  ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة   1.000 بوز1د 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 

)ة( عبد الفتاح بيت بوز1د بتاا1خ 11 

ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771507.

259I

ficogedek sarl au

SOUTH COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SOUTH COFFEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة ب 3 

الطابق   شقة 35 دياا املدينة ايت 

والل  - 50050 ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52813

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOUTH COFFEE

تحميص   : غرض الشركة بإيجاز 

القهوة
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بيع القهوة بالتقسيط

التصدير واالستيراد.

عنوا  املقر االجتماعي : عمااة ب 3 

دياا املدينة ايت   35 شقة  الطابق   

والل  - 50050 ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : قشيش  صفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد احمد قشيش :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

قشيش عنوانه)ا(  السيدة صفاء 

فرنسا . فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا(  قشيش  احمد  السيد 

اقاضة عرصة سال عمااة 11 شقة 15 

. سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

قشيش عنوانه)ا(  السيدة صفاء 

فرنسا . فرنسا فرنسا

عنوانه)ا(  قشيش  احمد  السيد 

اقاضة عرصة سال عمااة 11 شقة 15 

. سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1580.

261I

AM CONSULTING

OLIMAC S.A.R.L
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

OLIMAC S.A.R.L  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الصخوا 
السوداء, زنقة الزبير ابن العوام 

اقم 201 ,الداا البيماء - 20290 
الدااالبيماء املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.283827
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2021 ضااس   10 املؤاخ في 
بيت  السيد)ة(  للشركة  ضسير جديد 

بوز1د عبد الفتاح كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771507.
262I

AM CONSULTING

OFFICE ZAKI
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

OFFICE ZAKI شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقاضة 

البيماء, عمااة م , الطابق 
التاني اقم 21, شااع يعقوب 

املنصوا , الداا البيماء - 20000 
الدااالبيماء املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.361753
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  املؤاخ في 31 دجنبر 
OFFICE ZAKI شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد ضبلغ 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 
البيماء,  اقاضة  اإلجتماعي  ضقرها 
 ,21 اقم  التاني  الطابق   , م  عمااة 
شااع يعقوب املنصوا , الداا البيماء 
- 20000 الدااالبيماء املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق بي اقم ضعاضالت ضنذ 

نشأة الشركة.

و عي :

املنصف  زكر1اء   السيد)ة( 

اوطاط  النهمة  حي  عنوانه)ا(  و 

بوملا  املغرب   33304 ,بوملا   الحاج 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

اقاضة  وفي   2020 دجنبر   31 بتاا1خ 

الثاني  الطابق  م  عمااة  البيماء 

21 شااع يعقوب املنصوا الداا  اقم 

الدااالبيماء   20290  - الببيماء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771509.

263I

AM CONSULTING

 DELIVERY SERVICE

TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 DELIVERY SERVICE

TECHNOLOGIE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

ضرس السلطا  ,شقة اقم 3, 

الطابق 1,الداا البيماء - 90 20 

الدااالبيماء املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.312747

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس   11 املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

الهوااي اكرام كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771800.

264I

عادل الزضيتة - ضحاسب-

SOTODIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عادل الزضيتة - ضحاسب-

250 حي االدااسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

SOTODIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا عزاة 

كلدضا  - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5897

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOTODIMA

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقااي

-البناء و األشغال املختلفة

دواا   : االجتماعي  املقر  .عنوا  

عزاة كلدضا  - 35000 تازة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عبد الرزاق تابوت :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

تابوت  الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دواا عزاة كلدضا  35000 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
تابوت  الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دواا عزاة كلدضا  35000 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   31 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 186/2021.
265I

SMOUNIAMINA

SOCIETE OCORIS  TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE OCORIS  TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 31  داب 
سالم بن املــعـطــي الطـالعـة لكبيرة م  

ق  فـــاس - 30000 فــاس الـمـغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
. 8001

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 يناير   26 املؤاخ في 
 SOCIETE OCORIS  TOURS
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
داهم   100.000,00 ابسمالها  ضبلغ 
داب    31 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 
سالم بن املــعـطــي الطـالعـة لكبيرة م  
الـمـغرب  فــاس   30000  - فـــاس  ق  
نتيجة النقطــاع والتوقف عن العـمــ2 
السياحي  بسبب  جائحة كـوفيد 19.

و عي :
   PEDRO MARIA السيد)ة( 
و    REGO LENCASTRE E SILVA
00000 البـرتغال  عنوانه)ا( البـرتغال 

البـرتغال كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

وفي 31  داب   2021 يناير  بتاا1خ 26 

سالم بن املــعـطــي الطـالعـة لكبيرة م  

ق  فـــاس - 30000 فــاس املــغـرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1261/21.

266I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MARCO GUERRA STUDIO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 MARCO GUERRA STUDIO

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد 6 ، إقاضة ضر1م ، ضبنى اقم   

، الطابق األول ، شقة 20 ، ضراكش 

- 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112973

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MARCO GUERRA STUDIO

فنا    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
اسام

-  ضصوا فني
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
، ضبنى اقم    ، إقاضة ضر1م  ضحمد 6 
، الطابق األول ، شقة 20 ، ضراكش - 

0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 MARCO GUERRA السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
 MARCO GUERRA السيد 
املتحدة  الواليات  شيلي  عنوانه)ا( 
الواليات  شيلي    3235 األضر1كية 

املتحدة األضر1كية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 MARCO GUERRA السيد 
املتحدة  الواليات  شيلي  عنوانه)ا( 
الواليات  شيلي    3235 األضر1كية 

املتحدة األضر1كية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122349.

267I

MOORISH

DEALKHIR SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شااع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الداا البيماء املغرب
 DEALKHIR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  61 شااع 
اللة اليقوت ضصطفى املعاني املركز 
التجااي الر1اض اقم85 ا لطابق 
الثاني  - 20000 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495885

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DEALKHIR SARL

غرض الشركة بإيجاز : البيع على 

األنترنيت.

عنوا  املقر االجتماعي :  61 شااع 

اللة اليقوت ضصطفى املعاني املركز 

لطابق  ا  اقم85  الر1اض  التجااي 

البيماء  الداا   20000  - الثاني  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد حمزة بقاش :  00  حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

  : الز1دي  املدكواي  ليلى  السيدة 

300 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

حصة   300   : ضشهوا  ا1م  السيدة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بقاش  حمزة  السيد 

الداا   20502   190 اقم  ضااس   2

البيماء املغرب.

الز1دي  املدكواي  ليلى  السيدة 

بنفا  كيندي  شااع   13 عنوانه)ا( 

البيماء  الداا   20180 الدئاب  عي  

املغرب.

عنوانه)ا(  ضشهوا  ا1م  السيدة 

 15020 الوفاء  تجزئة  ف  زنقة   09

الخميسات املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بقاش  حمزة  السيد 

الداا   20502   190 اقم  ضااس   2

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771534.

268I

TRAITEUR D’HONNEUR

TRAITEUR D›HONNEUR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

TRAITEUR D’HONNEUR

 HAY IRIS RUE OUM ER RABIE

 2 NR 97 APPART 1-OUJDA ،

60000، وجدة املغرب

TRAITEUR D’HONNEUR شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 HAY وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 IRIS 821 ROUTE AIN SERRAK

APPART 1 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36963

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRAITEUR D’HONNEUR

غرض الشركة بإيجاز : -التمو1ن- 

تنظيم وتعهد الحفالت.

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 IRIS 821 ROUTE AIN SERRAK

APPART 1 - 60000 وجدة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 900   : بنعالل  حسي   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنعالل  حسي   السيد 
 HAY IRIS RUE OUM ER RABIE
وجدة   2 NR 97 APPT 1 60000

ااملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنعالل  حسي   السيد 
 HAY IRIS RUE OUM ER RABIE
وجدة   2 NR 97 APPT 1 60000

ااملغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1109.
269I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE JNAN MAIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE JNAN MAIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 اقم 
2 الطابق األا�سي 5. شااع ابن عقي2 
إقاضة بدا سكينة طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114443
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE JNAN MAIA SARL

بصفة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء،  البيع،  التجااة،  خاصة، 

الغذائية،  التوزيع، جميع املنتجات، 

الزااعية و ضستحمرات التجمي2 و 

جميع املنتجات املحلية األخرى.

بو  الجملة  شبه  بو  بالجملة  بيع 

التصدير  و  االستيراد  بالتقسيط، 

لجميع املواد ضن بي ضصدا و إلى بي 

جهة.

العمليات  جميع  عاضة  بصفة 

التجاا1ة و الصناعية و العقاا1ة و ك2 

ضا له عالقة ضباشرة بو غير ضباشرة 

بالهدف املسطر بعاله .

عنوا  املقر االجتماعي : ضح2 اقم 

2 الطابق األا�سي 5. شااع ابن عقي2 

 90000  - طنجة  سكينة  بدا  إقاضة 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

:  45 حصة  املليحي  السيدة وفاء 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

:  5 حصة  السيد ضحمد الطو21 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة وفاء املليحي عنوانه)ا( 27 

اقم  الثاني  الطابق  هيثم  ابن  شااع 

 90000 عمااة األشغال العموضية   9

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الطو21  ضحمد  السيد 

طنجة   90000 حي ضغوغة الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املليحي  وفاء  السيدة 
اقم   2 الطابق  الهيثم  ابن  زنقة   27

 90000 عمااة األشغال العموضية   9

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240593.

270I

AM CONSULTING

HAT HAT S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

HAT HAT S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : الصخوا 

السوداء, زنقة الزبير ابن العوام اقم 

201  الطابق االول ,الداا البيماء - 

20303 الدااالبيماء املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.212911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا   2021 فبراير   05 في  املؤاخ 

شركة   HAT HAT S.A.R.L ح2 

ضبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا   داهم   10.000 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي الصخوا السوداء, 

  201 اقم  العوام  ابن  الزبير  زنقة 

 - البيماء  ,الداا  االول  الطابق 

املغرب نتيجة  الدااالبيماء   20303

لصعوبات اقتصادية.

و عي :

السيد)ة( عبد الحكيم  هادزااي و 

, س.م جنوب حي  ضراكش  عنوانه)ا( 

7  0000  ضراكش املغرب  ضناا اقم 

كمصفي )ة( للشركة.
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و  بوز1د  ايت  ضحمد   السيد)ة( 
دواا وااا ضزوظة شيشاوة  عنوانه)ا( 
1000  شيشاوة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
بتاا1خ 05 فبراير 2021 وفي الصخوا 
زنقة الزبير ابن العوام اقم  السوداء, 
 - ,الداا البيماء  الطابق االول    201

20303 الدااالبيماء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771791.

271I

AM CONSULTING

 DELIVERY SERVICE
TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو1ت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC
 DELIVERY SERVICE

TECHNOLOGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 
ضرس السلطا  ,شقة اقم 3, 

الطابق 1,الداا البيماء - 90 20 
الدااالبيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.312747
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   11 في  املؤاخ 

املصادقة على :
بضي    ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   100 الناوي 
السيد  لفائدة   حصة   100 بص2 
ضااس   11 بتاا1خ  الهوااي  اكرام  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771800.

272I

FICAGEST

VRD.KECH
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، ضراكش 

maroc

VRD.KECH شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب اقم 

  الطابق 1 اقاضة اقم  92 تجزئة 

 MARRAKECH  املساا طر1ق اسفي

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113159

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

VRD.  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.KECH

ضقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصرف  وشبكات  الطرق  بعمال 

الصحي

ضقاول في اشغال ضختلفة او البناء.

عنوا  املقر االجتماعي : ضكتب اقم 

تجزئة  اقاضة اقم  92   1 الطابق    

 MARRAKECH املساا طر1ق اسفي  

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضحمد  اضقرا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  اضقرا   السيد 

تنغير   نوضكو   اغي2  الرباط  دواا 

0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  اضقرا   السيد 

تنغير   نوضكو   اغي2  الرباط  دواا 

0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 88 122.

273I

BOULANGERIE CHARLEROI SARL

  BOULANGERIE CHARLEROI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BOULANGERIE CHARLEROI

SARL

 RTE AOUNIA LOT MOUHOUB

 N°587 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

  BOULANGERIE CHARLEROI

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 كراج 

ضستخرج ضن املنزل الكاين بطر1ق 

العونية تجزئة ضوهوب اقم 587  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36821

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

  BOULANGERIE CHARLEROI

.SARL

 - ضخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضعجنات - كر1ميري.

ضح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الكاين  املنزل  ضن  ضستخرج  كراج 

اقم  ضوهوب  تجزئة  العونية  بطر1ق 

587  - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 330   : جعوا   ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عبدالكر1م  يوسفي :  330 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 340   : بوشاتي  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جعوا   ضحمد  السيد 

 60000  8 اقم   15 الوفاق شااع ب 

وجدة املغرب.

يوسفي  عبدالكر1م   السيد 

عنوانه)ا( حي الحسني تجزئة ملحرش 

وجدة   60000  28 شااع الوداد اقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  بوشاتي  ضحمد  السيد 

 à  89 RUE GENERAL LEMAN

 6044 ROUX  1082 BRUXELLES

.BELGES

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جعوا   ضحمد  السيد 

 60000  8 اقم   15 الوفاق شااع ب 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   15 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 903.

27 I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

NEOLY & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

NEOLY & CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 502 

الحي الصناعي سيدي غانم ضراكش. 

- 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113171

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NEOLY & CO

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طر1ق  وعن  والتجزئة  بالجملة 

وضستلزضات  ملنتجات  اإلنترنت 

الحيوانات في املغرب والخااج.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 502 

الحي الصناعي سيدي غانم ضراكش. - 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  250.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 875   : اقبال  وجتاني  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1.625   : السيد باسكال دوغوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اقبال  وجتاني  السيدة 
  0000 9 داب السداة القصبة  اقم 

ضراكش املغرب.
السيد باسكال دوغوي عنوانه)ا( 
  0000 اضلكيس    3 ضجموعة    173

ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد باسكال دوغوي عنوانه)ا( 
  0000 اضلكيس    3 ضجموعة   173

ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 97 122.

275I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AGRIPOLIS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
AGRIPOLIS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي امللكية 

«بطلسيا»  , جليز لونوايي  زنقة ابن 
سينا   الطابق الخاضس اقم 53  - 

0000  ضراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
112877

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ير  فبرا  15
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : شركة  ال شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ة  ضسؤولي

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اء  اإلقتم

.AGRIPOLIS
استيراد   : بإيجاز  لشركة  غرض ا

وتوزيع املنتجات النباتية.
امللكية   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة ابن  جليز لونوايي    , «بطلسيا»  
 -   53 اقم  الخاضس  الطابق  سينا   

0000  ضراكش  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  لتي  ا املدة 

الشركة : 99 سنة .
ضبلغ ابسمال الشركة:  100.000 

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد هشام ضحمد بناني :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ماء  س األ  -

وصفات وضواطن الشركاء :
بناني  ضحمد  هشام  د  السي
السياحية ب  قر1ة  بناني  ه)ا(  ن عنوا
17 اقم 31 النخي2 الجنوبي  0000  

ضراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  ماء  س األ  

وضواطن ضسيري الشركة:
بناني  ضحمد  هشام  د  ي الس
بناني قر1ة السياحية ب  نه)ا(  عنوا
17 اقم 31 النخي2 الجنوبي  0000  

ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  إليداع  ا تم 
ضااس   26 بتاا1خ  اا1ة بمراكش   ج الت

2021 تحت اقم 122260.

276I

BACEGM

أر�سي.كيش.سغفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
با�سي.كيش.سغفيس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم  19 

كراج ب بزلي حي بناني سميرس  - 

0000  ضراكش اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

122432

 22 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

با�سي.  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

كيش.سغفيس .

بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 19 كراج ب بزلي حي بناني سميرس  - 

0000  ضراكش اململكة املغربية.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 50   : السيدة بيت حسي  بضينة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ضحمد املهدي باشيش :  50 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

بضينة  حسي   بيت  السيدة 

عنوانه)ا( هيلنا داب اللواح اقم  17 

0000  ضراكش اململكة املغربية.

باشيش  املهدي  ضحمد  السيد 

عنوانه)ا( حي بزلي اقم 1128 0000  

ضراكش اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بضينة  حسي   بيت  السيدة 

عنوانه)ا( هيلنا داب اللواح اقم  17 

0000  ضراكش اململكة املغربية
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 3971.

277I

ضوثقة هدى بضنيول

ZERKDI LILOUMRANE
إعال  ضتعدد القرااات

ضوثقة هدى بضنيول

شااع واد ز1ز، عمااة تيفاو1ن 

بلوك E2، الطابق الثاني ، اقم   ، 

80000، بكادير املغرب

ZERKDI LILOUMRANE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: زنقة 

طهرا ، اقم  ، الحي الصناعي زنقة 

طهرا ، اقم  ، الحي الصناعي 

80000 بكادير، املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.1125

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 22 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

تعيي  السيد حسن بضسروي،  ضسيرا 

جديدا للشركة.

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

األسا�سي  للقانو   املترابط   التغيير 

للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 

ضايلي: تعيي  السيد حسن بضسروي،  

ضسيرا جديدا للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98921.

278I

 ضؤسسة تعليم السياقة تازغداة

 AUTO-ÉCOLE شركة

TAZGHADRA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ضؤسسة تعليم السياقة تازغداة

حي الزا1قة العليا غفساي  تاونات ، 

34100، تاونات املغرب

 AUTO-ÉCOLE شركة

TAZGHADRA شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

الزا1قة العليا غفساي تاونات - 

34100 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1819

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.AUTO-ÉCOLE TAZGHADRA

ضؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعليم السياقة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - تاونات  غفساي  العليا  الزا1قة 

34100 تاونات املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد نبي2 الصداقة  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد نبي2 الصداقة  
حي الز1تو  2 غفساي تاونات 34100 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد نبي2 الصداقة  
حي الز1تو  2 غفساي تاونات 34100 

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بتاونات  

2021 تحت اقم 30.

279I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 SOCIETE MAROCAINE »
 DES TRAVAUX

 D›EMBOUTISSAGE»
«enseigne «SOMARTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 SOCIETE MAROCAINE DES »

 TRAVAUX D’EMBOUTISSAGE»
enseigne «SOMARTEM» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كلم 

10.5طر1ق اسفي -حربي2 ضح2 اقم 
 0 صندوق البريد 12821 ضراكش. - 

0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113173
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 »  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SOCIETE MAROCAINE DES

 TRAVAUX D’EMBOUTISSAGE»

.«enseigne «SOMARTEM

-ختم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجزاء املعدنية

-صناعة اجزاء السيااات

-تجميع و تصنيع الدااجات الناا1ة 

و الدااجات ثالثية العجالت

-القطع بالليزا..

كلم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

-حربي2 ضح2 اقم  10.5طر1ق اسفي 

 0 صندوق البريد 12821 ضراكش. - 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  00   : ضحمد  بنجيمة  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : هاجر  بنجيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : اضينة  بنجيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : ز1نب  بنجيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  بنجيمة  السيد 

  0000   20 اقم  الكلية  تجزئة 

ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  هاجر  بنجيمة  السيدة 

االضير  شااع   20 اقم  الكلية  تجزئة 

ضراكش    0000 هللا   عبد  ضوالي 

املغرب.

عنوانه)ا(  ز1نب  بنجيمة  السيدة 

االضير  شااع   20 اقم  الكلية  تجزئة 

ضراكش    0000 هللا   عبد  ضوالي 

املغرب.
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السيدة بنجيمة اضينة عنوانه)ا( 

  0000   20 اقم  الكلية  تجزئة 

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  بنجيمة  السيد 

تجزئة الكلية اقم 20 0000  ضراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 98 122.

280I

ضستاضنة الحسابات املجد

STE AZDANAD SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ضستاضنة الحسابات املجد

شااع الجزائر اقم 33 الناضوا 

الناضوا، 62000، الناضوا املغرب

STE AZDANAD SARL AU شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي اعوذا 

اقم 6  براقة الناظوا 62000 

الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

217 7

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AZDANAD SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 INTERMÉDIAIRES DU

.COMMERCE DE GROS

عنوا  املقر االجتماعي : حي اعوذا 
اقم 6  براقة الناظوا 62000 الناظوا 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

7.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 700   : السيد عبد الكر1م ازذاذ 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عبد الكر1م ازذاذ عنوانه)ا( 

 62000 براقة    6 اقم  اعوذا  حي 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عبد الكر1م ازذاذ عنوانه)ا( 

 62000 براقة    6 اقم  اعوذا  حي 

الناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 05 ضااس 

2021 تحت اقم 97 .

281I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 PHARMACIE LA VICTOIRE

DE FES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 PHARMACIE LA VICTOIRE DE

FES شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 9 زنقة ابو 

هر1رة قطعة بدااوي ضنفلواي 1  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67059

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 PHARMACIE LA VICTOIRE DE

.FES

غرض الشركة بإيجاز : - صيدلية.

عنوا  املقر االجتماعي : 9 زنقة ابو 

 -   1 هر1رة قطعة بدااوي ضنفلواي 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.450.000 داهم، ضقسم كالتالي:

السيد  عمر  فهري  فا�سي  السيد 

داهم   100 حصة بقيمة   14.500   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد  عمر  فهري  فا�سي  السيد 

عبد  زنقة   20 اقم  فيال  عنوانه)ا( 

فاس   30000 اضشيش   بن  السالم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد  عمر  فهري  فا�سي  السيد 

عبد  زنقة   20 اقم  فيال  عنوانه)ا( 

فاس   30000 اضشيش   بن  السالم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1557/2021.

282I

cofiber sarl

SMARTA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

SMARTA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : تجزئة 

احاوي لصحف وشركائهم، قطعة 

اقم 02 الطابق الثاني شقة حادي 

اقم 5 - 63600 السعيدية املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.5059

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في 15 شتنبر 

املسؤولية  ذات  شركة   SMARTA

 100.000 ابسمالها  ضبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

وشركائهم،  لصحف  احاوي  تجزئة 

الثاني شقة  الطابق   02 اقم  قطعة 

السعيدية   63600  -  5 اقم  حادي 

تصفية  ل-اختتام  نتيجة  املغرب 

الشركة

الشركة  ضصفي  ذضة  اخالء   -

بضي ،الحاض2  ضحمد  حادي  السيد 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

زنقة  ببركا ،  والساكن   FA155449

بني وا1مش اقم 21 حي االندلس..

و عي :

و  حادي  بضي    ضحمد  السيد)ة( 

 21 زنقة بني وا1مش اقم  عنوانه)ا( 

املغرب  بركا    60300 االندلس  حي 

كمصفي )ة( للشركة.



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8230

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

تجزئة  وفي   2020 شتنبر   15 بتاا1خ 
قطعة  وشركائهم،  لصحف  احاوي 
الثاني شقة حادي  الطابق   02 اقم 

اقم 5 - 63600 السعيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 182/2021.

283I

FISCALITY CONSULTING CENTER

KABOWD PRINT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

KABOWD PRINT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد 6 ، اقاضة ضر1م ، عمااة  0، 

شقة 20 ، الطابق األول -ضراكش - 

0000  ضراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112933

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KABOWD PRINT

غرض الشركة بإيجاز : طابعة.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

عمااة  0،   ، اقاضة ضر1م   ،  6 ضحمد 

 - -ضراكش  الطابق األول   ،  20 شقة 

0000  ضراكش  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 GLOIRE CLEMICH السيد 

 KERNH JAFFRED KINTOMBO

داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 GLOIRE CLEMICH السيد 

 KERNH JAFFRED KINTOMBO

 CONGO BRAZZAVILLE )عنوانه)ا

.99324 BRAZZAVILLE CONGO

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 GLOIRE CLEMICH السيد 

 KERNH JAFFRED KINTOMBO

 CONGO BRAZZAVILLE )عنوانه)ا

99324 BRAZZAVILLE CONGO

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122315.

28 I

cofiber sarl

HAM WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

HAM WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 37، زنقة 

طنجة حي الحسني - 60300 بركا  

املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.6579

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2020 دجنبر   07 في  املؤاخ 
ذات  شركة   HAM WORKS ح2 
ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
حي  طنجة  زنقة   ،37 اإلجتماعي 
املغرب  بركا    60300  - الحسني 

نتيجة ل- اختتام تصفية الشركة.
الشركة  ضصفي  ذضة  اخالء   -
ضوالي  بوتشيش  القاداي  السيد 
 09.02.1978 في  املزداد  ضنجي، 
لبطاقة  الحاض2  بركا ،  بالسعيدية 
 FA68739 اقم  الوطنية  التعر1ف 
ضؤسسة ضنجي حي  والساكن ببركا ، 

الحسني..
و عي :

القاداي  ضنجي   ضوالي  السيد)ة( 
بوتشيس و عنوانه)ا( ضؤسسة ضنجي 
املغرب  بركا    60300 الحسني  حي 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
بتاا1خ 07 دجنبر 2020 وفي 37، زنقة 
بركا    60300  - طنجة حي الحسني 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 181/2021.
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zarkal & associés

 KEC INTERNATIONAL
LIMITED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

zarkal & associés
131 شااع عبد املوضن الطابق 6 اقم 
22 ، 20100، الداا البيماء املغرب

 KEC INTERNATIONAL LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RPG وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 House, 463, Dr. Annie Besant
Road, Worli,  - 400030 ضوضباي 

الهند.

إنشاء فرع تابع للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.497453

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 02 فبراير 2021 تقرا إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

 KEC INTERNATIONAL LIMITED

انفا  شااع  زاو1ة  بالعنوا   الكائن  و 

 5 الطابق   13 وزنقة الجزائر الشقة 

البيماء  الداا   0000  - ضر1م  اقاضة 

املغرب و املسير ضن طرف السيد)ة( 

ضادوكاا كيشوا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 0 7728.

287I

ديوا  االستاذة ثر1ا الحموتي

ONEMIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ديوا  االستاذة ثر1ا الحموتي

شااع الجيش امللكي اقاضة برج دبي 2 

الطابق االول اقم 1 تطوا  تطوا ، 

93000، تطوا  املغرب

ONEMIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 TANGER وعنوا  ضقرها االجتماعي

TANGER 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.99593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   22 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 l’exécution de tous travaux-

. de construction

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

اقم  تحت   2021 ببر21   01

.40611121009624
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MH CAPITAL GROUPE SARL AU

MH CAPITAL GROUPE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

MH CAPITAL GROUPE SARL AU

 AVENUE MERS SULTAN 26

 APPARTEMENT 3 ETAGE 1

 CASABLANCA 26 AVENUE

 MERS SULTAN APPARTEMENT

 3 ETAGE 1 CASABLANCA،

20330، CASABLANCA Maroc

 MH 100.000,00 GROUPE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 26 ضحج 

ضر�سى السلطا  شقة 3 الطابق 1 

الداا البيماء الداا البيماء 20450 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496863

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.100.000,00 GROUPE

الترو1ج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقاا.

: 26 ضحج  عنوا  املقر االجتماعي 

 1 الطابق   3 شقة  السلطا   ضر�سى 

الداا البيماء الداا البيماء 20450 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضحمد  فاض2  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  فاض2  السيد 
 77 اقم   13 زنقة  السمااة  تجزئة 
الداا   20200 البيماء  الداا  األلفة 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  فاض2  السيد 
 77 اقم   13 زنقة  السمااة  تجزئة 
الداا   20200 البيماء  الداا  األلفة 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772519.
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sahara decision

JAS TYM COMPANY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدااك خطٍإ

استدااك خطٍإ وقع بالجر1دة 
الرسمية

sahara decision
شااع ضكة عمااة ضبااك ولد الخلي2 

طابق2 الحي االدااي العيو . ، 
70000، العيو  املغرب

JAS TYM COMPANY SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
املستقب2 اقم 342 العيو   - 

70000 العيو  املغرب.
 إستدااك خطٍإ وقع بالجر1دة 
الرسمية عدد 5550 بتاا1خ 13 

ضااس 2019.
بدال ضن : تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.24539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2019 فبراير   22 في  املؤاخ 

املصادقة على :

ولد  انهى  لال  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   300 الرشيد 
)ة(  حصة لفائدة السيد   300 بص2 
اضال كاديمي بتاا1خ 22 فبراير 2019.

تحجلب  للال  )ة(  السيد  تفو1ت 
اجتماعية  حصة   300 الرشيد  ولد 
حصة لفائدة السيد   300 ضن بص2 
فبراير   22 فيص2 كاديمي بتاا1خ  )ة( 

.2019
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 االبتدائية بالعيو  بتاا1خ 

2019 تحت اقم 540/19.
يقرب : تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.24539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2019 فبراير   22 في  املؤاخ 

املصادقة على :
كاديمي  اضال  )ة(  السيد  تفو1ت 
300 حصة اجتماعية ضن بص2 500 
حصة لفائدة السيد )ة( لال انهى ولد 

الرشيد بتاا1خ 22 فبراير 2019.
فيص2 كاديمي  )ة(  تفو1ت السيد 
300 حصة اجتماعية ضن بص2 500 
حصة لفائدة السيد )ة( للال تحجلب 
ولد الرشيد بتاا1خ 22 فبراير 2019.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 االبتدائية بالعيو  بتاا1خ 

2019 تحت اقم 540/19.
الباقي بدو  تغيير.

290I

CABINET BOUZIDI

B.FAL ALUM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند ضكتب البوز1دي ص.ب 125 
الناظوا ، 62000، الناظوا املغرب

B.FAL ALUM شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زاو1ة 
شااع نعيمة و زنقة 70 والد ضيمو  - 

62000 ناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21777

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   30

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 B.FAL  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ALUM

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسو1ق األملنيوم واإلكسسوااات.

زاو1ة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع نعيمة و زنقة 70 والد ضيمو  - 

62000 ناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد  نوف2 بنتلى :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد  نوف2 بنتلى عنوانه)ا( زاو1ة 

والد ضيمو    70 شااع نعيمة و زنقة 

62000 ناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد  نوف2 بنتلى عنوانه)ا( زاو1ة 

والد ضيمو    70 شااع نعيمة و زنقة 

62000 ناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ  2 ضااس 

2021 تحت اقم 610.
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louardi compta

PETE PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
اقم 26 زنقة عباس املسعدي ضكتب 

اقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

30000، فاس املغرب

PETE PLASTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اوالد 

حمو اوالد طيب فاس فاس - 30023 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66991

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 PETE  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.PLASTIQUE

ضصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضواد بالستيكية.

عنوا  املقر االجتماعي : دواا اوالد 

حمو اوالد طيب فاس فاس - 30023 

فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  150.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.050   : السيد العسيكري عمر 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 450   : السيدة بن سالم سكينة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد العسيكري عمر عنوانه)ا( 

اوالد حمو اوالد الطيب فاس 30023 

فاس املغرب.

سكينة  سالم  بن  السيدة 
االندلس  ضعلة  اوالد  دواا  عنوانه)ا( 
فاس  يعقوب  ضوالي  الشقف  عي  

36122 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
سكينة  سالم  بن  السيدة 
االندلس  ضعلة  اوالد  دواا  عنوانه)ا( 
فاس  يعقوب  ضوالي  الشقف  عي  

36122 فاس فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1473.
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FIDULONIA

SOMAROUANI
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
SOMAROUANI شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قيادة بن 
قريش دواا البو1ر جماعة بزال تطوا  

- 93000 تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
29053

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOMAROUANI

بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

عنوا  املقر االجتماعي : قيادة بن 

قريش دواا البو1ر جماعة بزال تطوا  

- 93000 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : العمراني  ضنير  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمراني  ضنير  السيد 

دواا البو1ر جماعة جماعة بزال تطوا  

93000 تطوا   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العمراني  ضنير  السيد 

دواا البو1ر جماعة بزال تطوا  93000 

تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0746.
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BAKALI COMPTA SARL

STE BESINO GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL

شااع الداا البيماء اقاضة فرح اقم 

28 تطوا  تطوا ، 93000، تطوا  

املغرب

 STE BESINO GROUP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

الز1نات جماعة الز1نات بني حوزضاا 

تطوا ، ص ب اقم 7333 تطوا  

93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29035

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BESINO GROUP SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الز1نات جماعة الز1نات بني حوزضاا 

تطوا    7333 اقم  ب  ص  تطوا ، 

93000 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الطاهري اشيد :  60 حصة 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

السيد الطاهري ضراد :  20 حصة 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

السيد الطاهري كمال :  20 حصة 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الطاهري اشيد عنوانه)ا( 

ضسجد  حي  االخمر  الحزام  شااع 

 93000 تطوا    65 اقم  املسيرة 

تطوا  املغرب.

عنوانه)ا(  ضراد  الطاهري  السيد 

ضسجد  حي  االخمر  الحزام  شااع 

 93000 تطوا    65 اقم  املسيرة 

تطوا  املغرب.

السيد الطاهري كمال عنوانه)ا( 

ضسجد  حي  االخمر  الحزام  شااع 

 93000 تطوا    65 اقم  املسيرة 

تطوا  املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الطاهري اشيد عنوانه)ا( 

ضسجد  حي  االخمر  الحزام  شااع 

 93000 تطوا    65 اقم  املسيرة 

تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0729.

29 I

ضوثق

TRANS YEAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضوثق

طنجة شااع ابن تاشفي  ، 90000، 

طنجة املغرب

TRANS YEAR شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طنجة 

الطابق االا�سي عمااة اضال   دواا 

بني توز1ن طر1ق الرباط - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11 181

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.YEAR

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.

طنجة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق االا�سي عمااة اضال   دواا بني 

توز1ن طر1ق الرباط - 90000 طنجة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد سعد املسناوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد سعد املسناوي عنوانه)ا( 

زنفة اليوسفية اقاضة اليسر الطابق 

6 الرقم 23 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املسناوي  اية  السيدة 

زنفة اليوسفية اقاضة اليسر الطابق 

6 الرقم 23 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   15 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240373.

295I

business processing center

ج ب ب إكناوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

ج ب ب إكناوس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 28 

شااع ضوالي إسماعي2 الصو1رة - 

000   الصو1رة املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 75.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2019 ضااس   01 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( جو  جاك دوني 

حصة اجتماعية ضن   1.500 دااكود 

السيد  لفائدة   حصة   1.500 بص2 

ببر21   02 بتاا1خ  بافي2 كيرفيش  )ة( 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 18 ضااس 

2019 تحت اقم 6564.

296I

business processing center

ج ب ب إكناوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

ج ب ب إكناوس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 28 

شااع ضوالي إسماعي2 الصو1رة - 

000   الصو1رة املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 75.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2019 ضااس   01 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( جو  جاك دوني 

حصة اجتماعية ضن   1.500 دااكود 

السيد  لفائدة   حصة   1.500 بص2 

ببر21   02 بتاا1خ  بافي2 كيرفيش  )ة( 

.2021

باتريسية   )ة(  السيد  تفو1ت 

حصة اجتماعية ضن   1.500 شنافة 

السيد  لفائدة   حصة   1.500 بص2 

ببر21   02 بتاا1خ  بافي2 كيرفيش  )ة( 

.2019

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 30 ضااس 

2019 تحت اقم 6564.

297I

business processing center

ج ب ب إكناوس
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
ج ب ب إكناوس  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 28 
شااع ضوالي إسماعي2 الصو1رة - 

000   الصو1رة املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 75.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2019 ضااس   01 املؤاخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

كيرفيش بافي2 كمسير وحيد
تبعا إلقالة ضسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 01 ببر21 

2019 تحت اقم 6564.
298I

business processing center

ج ب ب إكناوس
شركة التماضن

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
ج ب ب إكناوس شركة التماضن

و عنوا  ضقرها االجتماعي اقم 28 
شااع ضوالي إسماعي2 الصو1رة - 

000   الصو1رة .
تحو21 الشك2 القانوني للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 75.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 01 ضااس 2019 تم تحو21 
الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 
التماضن» إلى «شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 01 ببر21 

2019 تحت اقم 6564.

299I

Tigos

CULTU TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 70
20000، الداا البيماء املغرب
CULTU TRANS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
عاضير عمااة 31 الطابق 1 الشقة 1 

السوالم - 26402 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
14933

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 CULTU : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRANS
نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 الشقة   1 الطابق   31 عاضير عمااة 

السوالم - 26402 برشيد املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : اضزي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد هشام اضزي عنوانه)ا( حي 
 20190  10 اقم   182 النسيم عمااة 

الدااالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد هشام اضزي عنوانه)ا( حي 
 20190  10 اقم   182 النسيم عمااة 

الدااالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم -.

300I

FIDUCAB

EXPERTIN
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAB
 RUE EL QOURI  IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

EXPERTIN شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 61 
ضوالي عبدالرحما  إقاضة ضنات هللا 
02 ضكتب 03 - 000 1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
50195

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2018 غشت   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EXPERTIN

غرض الشركة بإيجاز : إستشااات 
في التسيير.

عنوا  املقر االجتماعي : عمااة 61 
ضوالي عبدالرحما  إقاضة ضنات هللا 
القنيطرة   1 000  -  03 ضكتب   02

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
  : يوسف  البيصواي  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
يوسف  البيصواي  السيد 
تجزئة إاشاد توسعة اقم  عنوانه)ا( 

515 000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
يوسف  البيصواي  السيد 
تجزئة إاشاد توسعة اقم  عنوانه)ا( 

515 000 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

شتنبر 2018 تحت اقم 2675.

301I

BEN BEL CONSEILS

AGRITUBAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 ANG AV HASSAN 2 ET RUE
 Z.B AWAM IMM FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH
MAROC

AGRITUBAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 2 ، 
ضكتب اقم 3 ، دواا بحمر ، سيك2 
سبت لوداية ، ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113043

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGRITUBAGE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألنابيب  القمبا   بنواع  جميع 
الفوالذية لحفر املياه , إدااة الخدضات 
البيوت  ملعدات  املواد  وتركيب 
الزااعي,  لالستخدام  البالستيكية 

االستيراد والتصدير.
 ،  2 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
سيك2   ، دواا بحمر   ،  3 ضكتب اقم 
  0000  - ضراكش   ، لوداية  سبت 

ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : ضز1مرة   زكر1اء  السيد  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
:  500 حصة  السيد نبي2 بفوس 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد نبي2 بفوس عنوانه)ا( دواا 
نكواا سيدي عي�سى سوق سبت والد 

نمه 0000  ضراكش املغرب.
عنوانه)ا(  ضز1مرة   زكر1اء  السيد  
ضراكش    0000 لودية   احمد  دواا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد نبي2 بفوس عنوانه)ا( دواا 
نكواا سيدي عي�سى سوق سبت والد 

نمه 0000  ضراكش املغرب
عنوانه)ا(  ضز1مرة   زكر1اء  السيد  
ضراكش    0000 لودية   احمد  دواا 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122399.

302I

ضكتب بازوك للمحاسبة

COOPAMED SERVICES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضكتب بازوك للمحاسبة
زنقة اضالل اقم154 سيدي بوملا  

كردضيت تنجداد الرشيدية ، 

52600، تنجداد املغرب

COOPAMED SERVICES شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

اسالب ضلعب تنجداد الرشيدية - 

52600 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14693

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COOPAMED SERVICES

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضتنوعة بو إنشاءات.

ضقاول زااعة بو صيانة املساحات 

والحدائق  واملتنزهات  الخمراء 
والطرق

تاجر

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الرشيدية  تنجداد  ضلعب  اسالب 

52600 تنجداد املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : افوناس ضحمد  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

افوناس ضحمد عنوانه)ا(  السيد 
قصر ايت يحي  النيف تنغير   

52452  تنغير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
افوناس ضحمد عنوانه)ا(  السيد 
قصر ابت يحي  النيف تنغير  52452  

تنغير  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 
ضااس 2021 تحت اقم 407/2021.

303I

BMH EXPERTS

 Anfa Retail Finance
Company

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تعيي  ضسير جديد للشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
  Anfa Retail Finance Company
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 203 
إنسينا ، 122 طر1ق باتريشيا ، 

ساندتو  2146 - 2146 ساندتو  
إفر1قيا الجنوبية.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.11957
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
2020 تم تعيي   10 دجنبر  املؤاخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

تشوكوبا  كيشا  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772185.

304I

BEYONDATA CONSULTING GROUP

 BEYONDATA CONSULTING
GROUP

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 BEYONDATA CONSULTING

GROUP
زنقة الحر1ة اقم 10 الطابق اقم 

3 الشقة اقم 5 الداا البيماء، 

20120، الداا البيماء املغرب

 BEYONDATA CONSULTING

GROUP شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

الحر1ة اقم 10 الطابق اقم 3 الشقة 
اقم 5 الداا البيماء الداا البيماء 

20120 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 9 797

 15 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 BEYONDATA CONSULTING

.GROUP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشااات في اإلدااة واالستراتيجية 

وتكنولوجيا  التدا1ب  وهندسة 

املعلوضات والتنظيم.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الحر1ة اقم 10 الطابق اقم 3 الشقة 

الداا البيماء  الداا البيماء   5 اقم 

20120 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

10.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

100 حصة    : السيد ضراد زهواي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زهواي  ضراد  السيد 

2 اقم 23 سيدي  تجزئة الهدى زنقة 

ضوضن البيماء 0  20 الداا البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زهواي  ضراد  السيد 

2 اقم 23 سيدي  تجزئة الهدى زنقة 

ضوضن البيماء 0  20 الداا البيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 88 770.

305I

ائتمانية الشر1في ضبااك

Ste TOUIKHLIST تويخليصت
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

ائتمانية الشر1في ضبااك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 

اقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

 Ste TOUIKHLIST تو1خليصت

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي تيحونة 

الغربية اقم 23  - 81010 اسا 

املغرب.

تفو1ت حصص
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اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3201

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تمت   2021 يناير   18 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( حليمة بواكعة  

بص2  ضن  اجتماعية  حصة    .000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   10.000

نصرة بنك  بتاا1خ 18 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   05 بتاا1خ  االبتدائية بكلميم  

2021 تحت اقم 99.

306I

ائتمانية الشر1في ضبااك

Ste TOUIKHLIST تويخليصت
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

ائتمانية الشر1في ضبااك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 

اقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

 Ste TOUIKHLIST تو1خليصت

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

و عنوا  ضقرها االجتماعي حي 

تيحونة الغربية اقم 23 - 81010 

اسا .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3201

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم تحو21   2021 يناير   18 املؤاخ في 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   05 بتاا1خ  االبتدائية بكلميم  

2021 تحت اقم 99.

307I

KHOUYI BADIA

ZIFAM TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

simplcomptamid

ضيدلت ، 54350، ضيدلت املغرب

ZIFAM TRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ايت عبدي 

تونفيت  - 54350 ضيدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2725

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIFAM : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRAV SARL

غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

الوسيط  .التاجر  البناء  بو  املختلفة 

املنفذ لالستيراد و التصدير..

ايت   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضيدلت   54350  - تونفيت   عبدي 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

2.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

السيد اوعليبوش عز1ز  :  10.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  : حفيظة   عمر  بن  السيدة 

داهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اوعليبوش عز1ز  عنوانه)ا( 

 54350 بقصر ايت عبدي تونفيت  

ضيدلت  املغرب.

السيدة بن عمر حفيظة  عنوانه)ا( 

 0 زنقة طاطا املو    54350 ضيدلت  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اوعليبوش عز1ز  عنوانه)ا( 

 54350 بقصر ايت عبدي تونفيت  

ضيدلت  املغرب

السيدة بن عمر حفيظة  عنوانه)ا( 

 0 زنقة طاطا املو   54350 ضيدلت  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  االبتدائية بميدلت  

2021 تحت اقم 106.

308I

KHOUYI BADIA

BELKADER  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

simplcomptamid

ضيدلت ، 54350، ضيدلت املغرب

BELKADER  SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ايكر اوملو 

نحمو الحسن بوضية  - 54350 

ضيدلت  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2701

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BELKADER  SARL

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

نق2  و  الري  نظام  تركيب  املختلفة، 

البمائع  لصالح الغير..

ايكر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 54350 - اوملو نحمو الحسن بوضية  

ضيدلت  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

عبد  القادا  عبد  ايت  السيد 

 100 بقيمة  حصة   500   : الواحد  

داهم للحصة .

 500  : السيد ايت بلكبير ضحمد  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عبد  القادا  عبد  ايت  السيد 

بو  ايت سيدي  عنوانه)ا(   الواحد  

ضيدلت    54350 ضو�سى ايت عياش  

املغرب.

ضحمد   بلكبير  ايت  السيد 

عنوانه)ا( بقصر ايت سيدي بو ضو�سى 

ايت عياش  54350 ضيدلت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عبد  القادا  عبد  ايت  السيد 

بو  ايت سيدي  عنوانه)ا(   الواحد  

ضيدلت    54350 ضو�سى ايت عياش  

املغرب

ضحمد   بلكبير  ايت  السيد 

عنوانه)ا( بقصر ايت سيدي بو ضو�سى 

ايت عياش  54350 ضيدلت  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ 23 ضااس  االبتدائية بميدلت  

2021 تحت اقم 90.

309I

KHOUYI BADIA

ARBOCULT SAIS  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

simplcomptamid

ضيدلت ، 54350، ضيدلت املغرب

ARBOCULT SAIS  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
ضحمد الخاضس بوضية   - 54350 

ضيدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2707
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ARBOCULT SAIS  SARL
غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

املختلفة.
- تركيب نظام الري .

- تاجر املواد الفالحية..
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 54350  - بوضية    الخاضس  ضحمد 

ضيدلت املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : اوجياللي سعيد   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 500   : ضحمد   الغا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد اوجياللي سعيد  عنوانه)ا( 
بشااع يوسف بن تاشفي  زنقة  1 
ضيدلت   54350 بوضية     110 اقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  السيد الغا�سي ضحمد  
بالحي االدااي بوضية  54350 ضيدلت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اوجياللي سعيد  عنوانه)ا( 
بشااع يوسف بن تاشفي  زنقة  1 
ضيدلت   54350 بوضية     110 اقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 23 ضااس  االبتدائية بميدلت  

2021 تحت اقم 93.

310I

كابيني كونسيلتينك احاب

ساسنو
إعال  ضتعدد القرااات

كابيني كونسيلتينك احاب
8 شااع خر1بكة اقاضة داا ضبروكة 

الطابق   الشقة 20 ، 20250، الداا 
البيماء املغرب

ساسنو «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: سيدي 
ضوضن الجديد ضجموعة 8 الزنقة 13 
الرقم 73 - 00 20 الداا البيماء 

املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.264195

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 29 شتنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 
قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

بيع حصص
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

استقالة ضسير و تسمية ضسير جديد
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 
املسير الجديدو الوحيد السيد عز1ز 
الوادي قام بمساهمات نقدية بقيمة 

10.000 داهم
بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
 100 الى  ضقسم  الشركة  ضال  ااس 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة كلها 

للسيد عز1ز الوادي
بند اقم   : الذي ينص على ضايلي: 
الوحيد  املسير  فصاعما  اال   ضن 

للشركة هو السيد عز1ز الوادي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773103.

311I

fudben

ABDAMED   شركة
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

fudben

-71شااع املسيرة الناظوا، 62000، 

الناظوا املغرب

شركة   ABDAMED شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

السعادة العروي  - 62550 اقليم 

الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21137

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   09

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة     : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ABDAMED

نجاز  -ا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع عملية التصدير و اإلستيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقليم   62550  - العروي   السعادة 

الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : السيد العبدالوي ضحمد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500  : ضحمد  العبدالوي  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات وضواطن الشركاء :

ضحمد  العبدالوي  السيد 
عنوانه)ا( شااع واد تانسيفت العروي 

62550 الناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ضحمد  العبدالوي  السيد 
عنوانه)ا( شااع واد تانسيفت العروي 

62550 الناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 17 نونبر 

2020 تحت اقم 3576.

312I

NADEK CONSULTING

MINI POUSS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

NADEK CONSULTING
 TETOUAN TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
MINI POUSS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الر1حا  اقم 33 - 93000 تطوا  
املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
29011

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 MINI  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.POUSS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
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شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تطوا    93000  -  33 اقم  الر1حا  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : انس  عسراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انس  عسراوي  السيد 

تجزئة ملراني اقم 9 حي ضوالي يوسف 

35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  انس  عسراوي  السيد 

تجزئة ملراني اقم 9 حي ضوالي يوسف 

35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0710.

314I

اضزي لالستشااات

 HOLDING MAROCAINE

 DE L›IMMOBILIER ET

 L›ENTREPRENEURIAT

HMIE
إعال  ضتعدد القرااات

اضزي لالستشااات

شااع  2 نونبر عمااة حمدي ولد 

الرشيد الطابق اقم 01 شقة اقم 01 

العيو  ، 70000، العيو  املغرب

 HOLDING MAROCAINE

 DE L’IMMOBILIER ET

 L’ENTREPRENEURIAT HMIE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

اسكيكيمة حي الوحدة 1 اقم 387 

العيو  - 70000 العيو  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.29223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 11 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 
ضايلي: هبة 8000  حصة ضن السيدة 

ليلى ضطيع للسيد يوسف ضطيع
على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 
القانوني  الشك2  تحو21  ضايلي: 
ضسؤولية  ذات  شركة  ضن  للشركة 
الى  الوحيد  الشر1ك  دات  ضحدودة 

شركة دات ضسؤولية ضحدودة
على  ينص  الذي   :03 اقم  قراا 
ضطيع  يوسف  السيد  تعيي   ضايلي: 

ضسيرا للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم -: الذي ينص على ضايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1006/2021.

315I

fudben

ABDAMED SARL AU  شركة
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

fudben
-71شااع املسيرة الناظوا، 62000، 

الناظوا املغرب
 ABDAMED SARL AU  شركة

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي حي 
السعادة العروي - 62550 اقليم 

الناظوا املغرب.
توسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.21137

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تمت   2021 فبراير   23 في  املؤاخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

-استيراد والتصدير املواد واألالت 

الفالحية.

األشغال  العمليات  جميع  -انجاز 

والبناء..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 09 ضااس 

2021 تحت اقم 519.

316I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SOLARALBARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

SOLARALBARAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 0  
زنقة زايد احماد  - 52250 كلميمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14665

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOLARALBARAKA

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و الوساطة العاضة.
  0 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
كلميمة   52250  - زنقة زايد احماد  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الكناني اشيد :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : السيد الكناني املصطفى 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اشيد  الكناني  السيد 
اقم 29 زنقة خالد بن الوليد 52250 

كلميمة املغرب.

املصطفى  الكناني  السيد 
بن  خالد  زنقة   29 اقم  عنوانه)ا( 

الوليد 52250 كلميمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اشيد  الكناني  السيد 
اقم 29 زنقة خالد بن الوليد 52250 

كلميمة املغرب

املصطفى  الكناني  السيد 
بن  خالد  زنقة   29 اقم  عنوانه)ا( 

الوليد 52250 كلميمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 377.

317I

BIG ACCOUNTING

CHEZ SIDY ARAWE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC

CHEZ SIDY ARAWE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع اللة 

يقوت ضصطفى املعني الطابق 1 اقم 

56 ضركز الر1اض - 20000 الداا 

البيماء املغرب
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تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

440577

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2019 يوليوز   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEZ  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.SIDY ARAWE

تجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجمي2  ضستحمرات  وبيع  شراء 

استيراد وتصدير.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اللة يقوت ضصطفى املعني الطابق 1 
اقم 56 ضركز الر1اض - 20000 الداا 

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد سيدي فول :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد سيدي فول : 1000 بقيمة 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فول  سيدي  السيد 
الشقة   3 عمااة   GH1 ا1اض الولفة 

39 20000 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فول  سيدي  السيد 
الشقة   3 عمااة   GH1 ا1اض الولفة 

39 20000 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

غشت 2019 تحت اقم 23250.

318I

NOUVAFISC

ASLATIS TRANS

شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

NOUVAFISC

عمااة بولهدير شااع املقاوضة ايت 

ضلول انزكا  ، 80650، انزكا  

املغرب

ASLATIS TRANS شركة التوصية 

باألسهم 

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطر1ق 

الرئيسية ضركز سيدي بيبي داايد 

شتوكة ايت بها - 86150 بيوكرى 

املغرب

تأسيس شركة التوصية باألسهم  

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

22813

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

باألسهم   التوصية  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

التوصية  شركة   : الشركة  شك2 

باألسهم .

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ASLATIS TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير

تجااة االسماك بالنصف الجملة.

الطر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

داايد  بيبي  سيدي  ضركز  الرئيسية 

بيوكرى   86150  - بها  ايت  شتوكة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : ضحمد  اسلكاح  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : احمد  الدواضي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  اسلكاح  السيد 
اكادير  فونتي  حي  اقم86  ب  قطاع 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  احمد  الدواضي  السيد 
تمزاات  افولكي  تجزئة   451 اقم 

86152 ايت ضلول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  اسلكاح  السيد 
اكادير  فونتي  حي  اقم86  ب  قطاع 

80000 اكادير املغرب
عنوانه)ا(  احمد  الدواضي  السيد 
تمزاات  افولكي  تجزئة   451 اقم 

86152 ايت ضلول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  2  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت اقم 723.

320I

para_wissal

para_wissal
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

para_wissal
تجزئة الطيبية اقم 17 القنيطرة 
تجزئة الطيبية اقم 17 القنيطرة، 

010 1، القنيطرة املغرب
para_wissal شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
الطيبية اقم 17 القنيطرة تجزئة 
الطيبية اقم 17 القنيطرة 010 1 

القنيطرة املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.48395

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 شتنبر   17 في  املؤاخ 

املصادقة على :
واحي  يوسف  )ة(  السيد  تفو1ت 
 100 حصة اجتماعية ضن بص2   50
عبدالحق  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

الشهمي بتاا1خ 01 بكتوبر 2020.

عفاف داقاوي  )ة(  تفو1ت السيد 
 100 حصة اجتماعية ضن بص2   50
حصة لفائدة  السيد )ة( كوثر ا1اض 

بتاا1خ 01 بكتوبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 2277.

322I

BOUKHRIS &ASSOCIES

PARADISE
شركة املساهمة

افع ابسمال الشركة

PARADISE
شركة ضساهمة بربسمال 

119.100.000 داهم
ضركب لوليدو، شااع كوانيش، الداا 

البيماء
IF : 1000263

 Patente: 45301039* RC.*
CASABLANCA : 39465

العام  الجمع  ضحمر  بموجب 
نونبر   16 بتاا1خ  املنعقد  االستثنائي 

2020، تقرا ضا يلي:
بقدا  الشركة  ابسمال  افع   -
ضن  لرفعه  داهم،    9.700.000
داهم الى ضبلغ    109. 00.000 ضبلغ 
طر1ق  عن  داهم    119.100.000
سهم جديد بقيمة    97.000 إصداا 

اسمية قداها 100 داهم لك2 ضنها.
االدااة  ضجلس  ضحمر  بموجب 
 ،2020 دجنبر   30 بتاا1خ  املنعقد 

تقرا ضا يلي:
لرفع  النهائي  االنجاز  -ضعاينة 
بقدا9.700.000   الشركة  ابسمال 
داهم، لرفعه ضن ضبلغ 00.000 .109  
داهم الى ضبلغ 119.100.000  داهم.

النظام  ضن   7 الفص2  -تحيي  
األسا�سي للشركة.

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 
 766579 تحت عدد  بالداا البيماء 

بتاا1خ 19 فبراير 2021.
ضلخص قصد النشر

323I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

AQUA-MODULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

AQUA-MODULE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

1  زنقة جب2 بوناصر، عمااة 1، 

الطابق الثاني، شقة اقم 2 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17773

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AQUA-MODULE

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجسوا العائمة 

الـتجــاا1ـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــ2 

املـنـقــوالت الـعـقـاا1ـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

ضـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

بو غيـر ضـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــواة 

بعـــــاله.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املسيرة 1  زنقة جب2 بوناصر، عمااة 

 -  2 اقم  شقة  الثاني،  الطابق   ،1

73000 الداخلة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   670   : السيدة فال كوثر 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 NEGRI Julien Paul السيد 
 100 بقيمة  حصة   Henri  :  330

داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوثر  فال  السيدة 
طابق   ،1 عمااة ج  تعاونية الشرف، 
الداا   20000 2 عي  الشق  1، شقة 

البيماء املغرب.
 NEGRI Julien Paul السيد 

Henri  عنوانه)ا( - - - فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كوثر  فال  السيدة 
طابق   ،1 عمااة ج  تعاونية الشرف، 
الداا   20000 2 عي  الشق  1، شقة 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 504.

324I

GRAFCO SARL AU

CG CARRIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

CG CARRIERE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
تلمسا  إقاضة غيتة  -  50000  

ضكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52833
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 CG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CARRIERE SARL

غرض الشركة بإيجاز : التجااة في 

ضواد البناء

 اج2 األعمال

التصدير و اإلستيراد..

زنقة   15  : عنوا  املقر االجتماعي 

  50000   - غيتة   إقاضة  تلمسا  

ضكناس  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد جيلبرتو كنيال :  800 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عماد جعفري :  200 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   كنيال  جيلبرتو  السيد 

ضكناس 50000  ضكناس  املغرب.

عنوانه)ا(  جعفري  عماد  السيد 

بني ضالل 23000 بني ضالل  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(   كنيال  جيلبرتو  السيد 

ضكناس 50000  ضكناس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1607.

326I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

S.G SERVICES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

DAKHLA MAROC ،73000 ، 2 9
S.G SERVICES شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي االض12  
بلوك 12اقم  0 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17627

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 S.G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشااات والخدضات الهندسية .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 73000  - 12اقم  0  بلوك  االض12  

الداخلة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : الغزالي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الغزالي  سعيد  السيد 

برشيد 26100 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغزالي  سعيد  السيد 

برشيد 26100 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 11 .

327I
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LAMAF SARL

ANGAD BOISSONS FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

 ANGAD BOISSONS FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15زنقة 

جمال الدين االفغاني الطابق االول 

اقم 3 وجدة  وجدة 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36949

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ANGAD BOISSONS FOOD

ضح2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  و  الغاز1ة  للمشروبات  تجااي 

الغدائية و ضنتوجات اخرى .

15زنقة   : املقر االجتماعي  عنوا  

جمال الدين االفغاني الطابق االول 

وجدة   60000 وجدة  وجدة    3 اقم 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

:  250 حصة  السيد كمال بنعلي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ضحمد بنعلي :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 250   : السيد عبد الغاني بنعلي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

250 حصة    : السيد اعمر بنعلي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد كمال بنعلي عنوانه)ا( دواا 

اسلي  جماعة  بنسعيد  اوالد  الدوبة 

وجدة 60085 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  بنعلي  ضحمد  السيد 

جماعة  بنسعيد  اوالد  الدوبة  دواا 

اسلي وجدة 60085 وجدة املغرب.

السيد عبد الغاني بنعلي عنوانه)ا( 

جماعة  بنسعيد  اوالد  الدوبة  دواا 

اسلي وجدة 60085 وجدة املغرب.

السيد اعمر بنعلي عنوانه)ا( دواا 

اسلي  جماعة  بنسعيد  اوالد  الدوبة 

وجدة 60085 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اعمر بنعلي عنوانه)ا( دواا 

اسلي  جماعة  بنسعيد  اوالد  الدوبة 

وجدة 60085 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1081.

328I

LK CONSULTING SARL

 CLINIQUE

 INTERNATIONAL

D›AFRIQUE CIA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شااع ضحمد الخاضس اقم 45 

الطابق الثاث اقم 18 تطوا  ، 

93000، تطوا  املغرب

 CLINIQUE INTERNATIONAL

D’AFRIQUE CIA شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
الحسن الثاني اقاضة ضطل�سي اقم 
2 ا1اض العشاق .تطوا  - 93000 

تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
29021

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 CLINIQUE INTERNATIONAL

.D’AFRIQUE CIA
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املصحات.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقم  ضطل�سي  اقاضة  الثاني  الحسن 
 93000  - .تطوا   ا1اض العشاق   2

تطوا  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : العرفوي  السيد حمزة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد حمزة العرفوي عنوانه)ا( 
زنقة ايت اوا1رالسوي�سي الرباط   21

10999 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد حمزة العرفوي عنوانه)ا(  
الرباط  اوا1رالسوي�سي  ايت  زنقة 

10999 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 715.
329I

GRAFCO SARL AU

STA MA EL BAHIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

STA MA EL BAHIA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة إبن 
خلدو  اقم 13 - 50000  ضكناس  

املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.18921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في  1 يوليوز 2020 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  50000  - «زنقة إبن خلدو  اقم 13 
 8 اقم  «شقة  إلى  املغرب»  ضكناس  
إقاضة املوحدين  الطابق 3 عمااة 33 
زنقة بني ضكلد ساحة ق.م  - 50000  

ضكناس   املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   09 بتاا1خ  بمكناس  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1243.
330I

GRAFCO SARL AU

 CHOUROUK SUN ENERGIE
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

 CHOUROUK SUN ENERGIE
SARL AU شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
تلمسا  إقاضة غيتة - 50000  

ضكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
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ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52615

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 CHOUROUK SUN ENERGIE

.SARL AU
ضقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال الكهربائية 

بشغال الطاقة املتجددة

التصدير و اإلستيراد.

 15  : االجتماعي  املقر  عنوا  
  50000  - زنقة تلمسا  إقاضة غيتة 

ضكناس  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد داقاوي العلوي عبد العز1ز 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد داقاوي العلوي عبد العز1ز 

عنوانه )ا(  ضكناس 50000  ضكناس  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد داقاوي العلوي عبد العز1ز 

ضكناس     50000 ضكناس  عنوانه)ا(  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   09 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1264.

331I

RAISON CONSEIL

STE HAMZA GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE HAMZA GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

تعاونية الشيفا،المو1ات طر1ق 

ضكناس،فاس. - 30000 فاس 

املغرب.

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.28273

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 فبراير   05 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

«200.000 داهم» بي ضن «200.000 

عن  داهم»    00.000» إلى  داهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر1ق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1386.

332I

SET MOUNTA DAY

SET MOUNTA DAY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SET MOUNTA DAY

 N° 426 BLOC 16 HAY RIAD ،

25000، khouribga MAROC

SET MOUNTA DAY شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 426 بلوك 

16 حي الر1اض - 25000 خر1بكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

6959

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SET  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MOUNTA DAY

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

عملية  وتصدير+  املختلفة+استيراد 

تفاوض.

 426  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 25000  - الر1اض  حي   16 بلوك 

خر1بكة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضنتبه  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضنتبه  يونس  السيد 

زم  وادي  الوحدة  حي  ا  بلوك   405

25352 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضنتبه  يونس  السيد 

بلوك ا حي الوحدة وادي زم اقم 405 

25352 وادي زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر1بكة  بتاا1خ 26 ضااس 

2021 تحت اقم 158.

333I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE LAHBAB CASH
إعال  ضتعدد القرااات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

SOCIETE LAHBAB CASH  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 82 شااع 

ضوالي علي الشر1ف - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.37789

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 08 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

تجديد ضدة ضزاولة التسيير لفترة غير 

ضحددة

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

غير  ملدة  للشركة  ثاني  ضسير  تعيي  

ضحددة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :13 اقم  بند 

و  املهنة  ضزاولة  ضدة  تجديد  ضايلي: 

تعيي  ضسير ثاني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240552.

334I

TADDART IMMO SARL

TADDART IMMO SARL
إعال  ضتعدد القرااات

TADDART IMMO SARL

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

TADDART IMMO SARL  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
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وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقم 56 
شااع نيشكااا احال ، شااع از1الل 
الطابق السفلي - 20250  الداا 

البيماء  املغرب..
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.359861

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 15 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 
 CASABLANCA ، 20250، ضايلي:  
 CASABLANCA MAROC
شركة   TADDART IMMO SARL
وعنوا   املحدودة  املسؤولية  ذات 
شااع   56 اقم  اإلجتماعي  ضقرها 
از1الل  شااع   ، احال  نيشكااا 
الداا   20250  - السفلي  الطابق 
حصص  تفو1ت   . املغرب  البيماء 
التجااي  السج2  في  التقييد  اقم 
العام  الجمع  بمقت�سى    .359861
 2021 19 يناير  اإلستثنائي املؤاخ في 
تفو1ت السيد   : تمت املصادقة على 
حصة   180 ابراهيمي  سفيا   )ة( 
حصة   180 بص2  ضن  اجتماعية 
كركوس  كر1م  )ة(  السيد  لفائدة 
بتاا1خ 19 يناير 2021. تفو1ت السيد 
حصة   191 ابراهيمي  السعيد  )ة( 
حصة   191 بص2  ضن  اجتماعية 
لفائدة السيد )ة( كر1م كركوس بتاا1خ 
)ة(  السيد  تفو1ت   .2021 يناير   19
عبد هللا تبات 540 حصة اجتماعية 
حصة لفائدة السيد   540 ضن بص2 
يناير   19 بتاا1خ  كركوس  كر1م  )ة( 
اشرف  )ة(  السيد  تفو1ت   .2021
ضن  اجتماعية  حصة   55 ابراهيمي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   55 بص2 
كر1م كركوس بتاا1خ 19 يناير 2021. 
تفو1ت السيد )ة( اكرم ابراهيمي 55 
حصة اجتماعية ضن بص2 55 حصة 
كركوس  كر1م  )ة(  السيد  لفائدة 
تفو1ت   .2021 يناير   19 بتاا1خ 
السيد )ة( سر1ن ابراهيمي 27 حصة 
اجتماعية ضن بص2 27 حصة لفائدة 
 19 بتاا1خ  كر1م كركوس  )ة(  السيد 
2021. تفو1ت السيد )ة( الضية  يناير 

اجتماعية  حصة   22 شبيشيب 
السيد  لفائدة  حصة   22 بص2  ضن 
يناير   19 بتاا1خ  كركوس  كر1م  )ة( 
2021. تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 15 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 765695
على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 
 ADDART IMMO SARL ضايلي: 
 CASABLANCA ، 20250،
 CASABLANCA MAROC
TADDART IMMO SARLL «شركة 
وعنوا   املحدودة»  املسؤولية  ذات 
شااع   56 اقم  االجتماعي:  ضقرها 
، شااع از1الل الطابق  نيشكااا احال 
البيماء  الداا   20250  - السفلي 
قانوني  ضمث2  «تعيي   املغرب. 
السج2  في  التقييد  اقم  للشركة» 
التجااي: 359861.  بمقت�سى الجمع 
يناير   19 العام االستثنائي املؤاخ في 
الحالي  املسير  وتبعا الستقالة   2021
تقرا تعيي  املمث2)ين( القانوني)ين(: 
- كر1م كركوس  - تم اإليداع القانوني 
البيماء  بالداا  التجاا1ة  باملحكمة 
اقم  تحت   2021 فبراير   15 بتاا1خ 

.765695
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   : 2 اقم  بند 
ضايلي: -تم تعيي  السيد كركوس كر1م 
بموجب القانو  كمسير وحيد لفترة 

غير ضحددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 765695.
336I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

EL YAMANI DESIGN
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

EL YAMANI DESIGN شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة    

اقم 3 شااع املحطة م ج  - 50000 

ضكناس املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.34843

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا   2021 فبراير   28 في  املؤاخ 

ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 

 EL YAMANI ذات الشر1ك الوحيد 

 90.000 ابسمالها  ضبلغ    DESIGN

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

شااع املحطة م ج    3 اقم  عمااة    

 : ضكناس املغرب نتيجة ل   50000  -

-عدم تحقيق بهداف الشركة 

-عدم التمكن ضن الحصول على 

الزبناء 

-إضكانيات ضالية جد ضحدودة 

و حدد ضقر التصفية ب عمااة    

 50000 - 3 شااع املحطة م ج   اقم 

ضكناس املغرب. 

و عي :

و  اليمني  يوسف   السيد)ة( 

  2 ضرجا    1787 اقم  عنوانه)ا( 

)ة(  50000 ضكناس املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم   1.

338I

PHARMACIE TAMANSOURT

  PHARMACIE

TAMANSOURT SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

PHARMACIE TAMANSOURT

الطابق السفلي حدائق الياسمي  

الشطر 03 الرقم 68 تاضنصوات ، 

0000 ، ضراكش املغرب

 PHARMACIE  TAMANSOURT

SARL AU شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي حدائق الياسمي  الشطر 

03 الرقم 68 تاضنصوات ضراكش - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113027

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 PHARMACIE  TAMANSOURT

.SARL AU

صيدلية   : غرض الشركة بإيجاز 

للبيع بالتقسيط.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الشطر  الياسمي   حدائق  السفلي 

 - تاضنصوات ضراكش   68 الرقم   03

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ايت قادير ايوب 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ايت قادير ايوب عنوانه)ا( 
حي الوالء عمااة  0 اقم 17 شطر 03 
 20000 البيماء  م  س   02 فصيلة 

الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ايت قادير ايوب عنوانه)ا( 
حي الوالء عمااة  0 اقم 17 شطر 03 
 20000 البيماء  م  س   02 فصيلة 

الداا البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122390.

340I

FACE FIDUCIAIRE

MARRAKESH RUGMANIA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شااع ضصطفى املعني الطابق 

الثالث اقم 6 ، 20130، الداا 
البيماء املغرب

 MARRAKESH RUGMANIA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 201 

شااع ضصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 
20130 الدااالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
496157

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MARRAKESH RUGMANIA
غرض الشركة بإيجاز : ضفاوض.

 201  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -   9 2 ش  شااع ضصطفي املعاني ط 

20130 الدااالبيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة نجيبة برادة ملي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
ملي   برادة  نجيبة  السيدة 
عنوانه)ا( زاو1ة ضحج املحيط الهادي 
وساح2 الزضرد عي  الذئاب البيماء 

20180 الدااالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ملي   برادة  نجيبة  السيدة 
عنوانه)ا( زاو1ة ضحج املحيط الهادي 
وساح2 الزضرد عي  الذئاب البيماء 

20180 الدااالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

342I

كافجيد

MOGHAR SERVICES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 ضجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الداا البيماء 

املغرب
MOGHAR SERVICES شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 
 LOTISSEMENT EL ANSARI

 LOT N°130 COMMUNE DAR
BOUAZZA - 27223 الداا البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
496583

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   0 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MOGHAR SERVICES
ضصبنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عصر1ة.
 : االجتماعي  املقر  عنوا  
 LOTISSEMENT EL ANSARI
 LOT N°130 COMMUNE DAR
BOUAZZA - 27223 الداا البيماء 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
زهر  بنمو�سى  ضحمد  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :
زهر  بنمو�سى  ضحمد  السيد 
عنوانه)ا( شااع سيدي عبد الرحما  
الداا   20200 الراحة  حي  اقم  9 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
زهر  بنمو�سى  ضحمد  السيد 
عنوانه)ا( شااع سيدي عبد الرحما  
الداا   20200 الراحة  حي  اقم  9 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772179.

343I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

SGT2M

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 

الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب

SGT2M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي الرشاد 

اقم 91 الطابق السفلي كلميمة - 

52250 كلميمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14675

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SGT2M

بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدنية

بشغال السقي

خدضات ضعلوضاتية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السفلي  الطابق   91 اقم  الرشاد 

كلميمة - 52250 كلميمة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : يوسف  ضعتمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ضلكاوي نز1ه :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضعتمد يوسف عنوانه)ا( 

 23 املجموعة   254 العمااة   13 اقم 

سيدي يحيى زعير   12152   2 النوا 

املغرب.

عنوانه)ا(  نز1ه  ضلكاوي  السيد 

زنقة بوجدوا اقم 0  52250 كلميمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضعتمد يوسف عنوانه)ا( 

 23 املجموعة   254 العمااة   13 اقم 

سيدي يحيى زعير   12152   2 النوا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 382.

344I

akassri omar

بوقاسم نيغوسيو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

akassri omar

 avenue echbilia zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

بوقاسم نيغوسيو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 8 شااع 

ضسقط تطوا  - 93000 تطوا  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29063

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : بوقاسم 

نيغوسيو.

التجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط لجميع املواد الغذائية.

شااع   8  : عنوا  املقر االجتماعي 

تطوا    93000  - تطوا   ضسقط 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : الواداني  سعيد  ضحمد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

 500   : السيد سليما  الواداني 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 : الواداني  سعيد  ضحمد  السيد 

500 بقيمة 100 داهم.

 500  : الواداني  سليما   السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

الواداني  سعيد  ضحمد  السيد 

زنقة  داود  ضحمد  شااع  عنوانه)ا( 
اقم2   ط1  الشموع  اقاضة  الشااقة 

93000 تطوا  املغرب.

الواداني  سليما   السيد 

زنقة  داود  ضحمد  شااع  عنوانه)ا( 
اقم2   ط1  الشموع  اقاضة  الشااقة 

93000 تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الواداني  سعيد  ضحمد  السيد 

زنقة  داود  ضحمد  شااع  عنوانه)ا( 
اقم2   ط1  الشموع  اقاضة  الشااقة 

93000 تطوا  املغرب

الواداني  سليما   السيد 

زنقة  داود  ضحمد  شااع  عنوانه)ا( 

اقم2   ط1  الشموع  اقاضة  الشااقة 

93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 719.

345I

اغيز للحسابات

Ste C.N.T sarl a.u
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اغيز للحسابات

27  شقة 2 ا1اض االسماعيلية 

شطر و  ضكناس ضكناس، 50000، 

ضكناس املغرب

Ste C.N.T sarl a.u شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 

شهرزاد اقم 5 شااع ز1ري بن عطية 

زنقة وجدة تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5843

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.C.N.T sarl a.u

بيع ضواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالجملة.

عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شهرزاد اقم 5 شااع ز1ري بن عطية 

زنقة وجدة تازة - 35000 تازة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمد فؤاد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ضحمد فؤاد : 1000 بقيمة 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فؤاد  ضحمد  السيد 

شااع املحيد الهادي اقم 62 النرجس 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فؤاد  ضحمد  السيد 

شااع املحيط الهادي اقم 62 النرجس 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   11 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 314.

346I

RIM MB SERVICES SARL AU

 TRANSPORT ALOUI

MOHAMED SAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU

شااع املعااف اقم  2 تطوا  ، 

93000، تطوا  املغرب

 TRANSPORT ALOUI

MOHAMED SAID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

جب2 تدغي  اقم 7  - 93000 تطوا  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29081

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 TRANSPORT ALOUI  :

.MOHAMED SAID

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع املحلية و الدولية.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

جب2 تدغي  اقم 7  - 93000 تطوا  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2021 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد علوي ضحمد سعيد :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد الطر1بق ضحمد علي :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

سعيد   ضحمد  علوي  السيد 

  7 شااع جب2 تدغي  اقم  عنوانه)ا( 

93000 تطوا  املغرب.

سعيد  ضحمد  الطر1بق  السيد 

  21 عنوانه)ا( شااع جب2 تدغي  اقم 

زنقة 8  93000 تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الطر1بق ابراهيم عنوانه)ا( 

 8 زنقة   21 اقم  تدغي   جب2  شااع 

93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم -.

347I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

RIANI.IM TANGIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب(

RIANI.IM TANGIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي البرانص 

2 تجزئة نرجس شااع الز1زفو  اقم 

09 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114633

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

RIANI. : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. IM TANGIER

و  كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انعاش عقااي.

البرانص   : عنوا  املقر االجتماعي 

تجزئة نرجس شااع الز1زفو  اقم   2

09 - 90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

20.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

  : السيد البشير الر1اني بن الشيخ 

10 حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

10 حصة    : السيدة هدى لوقيع 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة يسرى الر1اني بن الشيخ :  

90 حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  : السيدة اتاج الر1اني بن الشيخ 

90 حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الشيخ  بن  الر1اني  البشير  السيد 

تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا( 

 90000  09 اقم  الز1زفو   شااع 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  لوقيع  هدى  السيدة 

شااع  نرجس  تجزئة   2 البرانص 

طنجة   90000  09 اقم  الز1زفو  

املغرب.

السيدة يسرى الر1اني بن الشيخ 

تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا( 

 90000  09 اقم  الز1زفو   شااع 

طنجة املغرب.

الشيخ  بن  الر1اني  اتاج  السيدة 

تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا( 

ا90000   09 اقم  الز1زفو   شااع 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الشيخ  بن  الر1اني  البشير  السيد 

تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا( 

 90000  09 اقم  الز1زفو   شااع 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240757.

348I

MAG GESTION

ZAMMATRAV
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

ZAMMATRAV شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي اوالد 

احمايد ضجموعة ج زنقة 46 اقم 

10 القصر الكبير. - 92150 القصر 

الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2885

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ZAMMATRAV

: ضفاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال العاضة والبناء.

: حي اوالد  عنوا  املقر االجتماعي 

احمايد ضجموعة ج زنقة 46 اقم 10 

القصر الكبير. - 92150 القصر الكبير 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الزضاط  بنواا  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزضاط  بنواا  السيد 

زنقة  ج  ضجموعة  احمايد  اوالد  حي 

 92150 الكبير.  القصر   10 اقم   46

القصر الكبير املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزضاط  بنواا  السيد 

زنقة  ج  ضجموعة  احمايد  اوالد  حي 
 92150 الكبير.  القصر   10 اقم   46

القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاا1خ  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2021 تحت اقم 173.

349I

B.R DELTA IMPORT SARL AU

B.R DELTA IMPORT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

B.R DELTA IMPORT SARL AU

 HAY HALA RUE 6 N° 86 AIN

 CHOCK CASABLANCA ،

70 20، الداا البيماء املغرب

B.R DELTA IMPORT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي هاال 
زنقة 6 اقم 86 عي  الشق الداا 

البيماء - 70 20 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495673

عقد حر ضؤاخ في  0  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 B.R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DELTA IMPORT

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع ضستلزضات النسيج .

حي هاال   : عنوا  املقر االجتماعي 
الداا  الشق  عي    86 اقم   6 زنقة 

البيماء  الداا   20 70  - البيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  البريهي  السيد 
تجزئة املناا زنقة 1 اقم 36 عي  الشق 

70 20 الداا البيماء  الداا البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  البريهي  السيد 
تجزئة املناا زنقة 1 اقم 36 عي  الشق 

70 20 الداا البيماء  الداا البيماء 

املغرب

 - بتاا1خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت اقم -.

350I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

 BLLAFKIH FUTUR

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,

 bureau 28, av moulay rachid,

 route de sefrou ، 30050، fès

MAROC

 BLLAFKIH FUTUR TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب 

28 الطابق   ضكاتب الصفاء طر1ق 

صفرو ضوالي الرشيد - 30050 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
67017

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BLLAFKIH FUTUR TRAVAUX
بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصرف الصحي وضياه الشرب
بعمال البناء والتطو1ر.

ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
طر1ق  ضكاتب الصفاء  الطابق     28
صفرو ضوالي الرشيد - 30050 فاس 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد ضراد سالم :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سالم  ضراد  السيد 
بلوك ب حي الوفاق زواغة    332 اقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سالم  ضراد  السيد 
بلوك ب حي الوفاق زواغة    332 اقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1505.
352I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE FOR INSTALATION
ZIYANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،

32000، AL HOCEIMA MAROC

 STE FOR INSTALATION ZIYANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تيكراتي  

دائرة بني وا1اغ2 دواا ثموجوت 

الجماعة القرو1ة ازضواا  - 32000 

الحسيمة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3085

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FOR INSTALATION ZIYANI

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال املختلفة .

تيكراتي    : عنوا  املقر االجتماعي 

ثموجوت  دواا  وا1اغ2  بني  دائرة 

 32000  - الجماعة القرو1ة ازضواا  

الحسيمة  املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : الز1اني   سناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : الز1اني   سليمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة سناء الز1اني  : 500 بقيمة 

100 داهم.

 500  : الز1اني   سليمة  السيدة 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الز1اني   السيدة سناء 

01 شااع سبتة سيدي عابد  32000 

الحسيمة املغرب .
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السيدة سليمة الز1اني  عنوانه)ا( 

الحسيمة   32000 ثموجوت  دواا 

املفرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الز1اني   السيدة سناء 

01 شااع سبتة سيدي عابد  32000 

الحسيمة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت اقم -.

354I

FIDUCIAIRE MALIKI

 NEGOCE BEN ABDELLAH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شااع املسجد اقم 20 الطابق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

52000، الرشيدية املغرب

 NEGOCE BEN ABDELLAH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 29 

الطابق االول شااع احمد بن عبد 

العز1ز الفاللي حي املقاوضة الر1صاني 

- 52000 الر1صاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2021/14703

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NEGOCE BEN ABDELLAH SARL

بيغ ضواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء

نق2 البمائع .

 29 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
عبد  بن  احمد  شااع  االول  الطابق 
العز1ز الفاللي حي املقاوضة الر1صاني 

- 52000 الر1صاني املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد حسن ملطرب :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
 250   : ملطرب   ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد زكر1اء ملطرب  :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملطرب  حسن  السيد 
18 ضكرا  حي عالل بن عبد هللا زنقة 

الر1صاني 52000 الر1صاني املغرب.
عنوانه)ا(  ملطرب   ضحمد  السيد 
18 ضكرا  حي عالل بن عبد هللا زنقة 

الر1صاني 52000 الر1صاني املغرب.
عنوانه)ا(  ملطرب   زكر1اء  السيد 
18 ضكرا  حي عالل بن عبد هللا زنقة 

الر1صاني 52000 الر1صاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملطرب  حسن  السيد 
18 ضكرا  حي عالل بن عبد هللا زنقة 

الر1صاني 52000 الر1صاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 12 .

355I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA BRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
DAKHLA BRIQUES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 
46 شااع الوالء زنقة عبد الخالق 

طوايس الداخلة - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17597

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DAKHLA BRIQUES
-تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  البناء   ضواد  طوب  وتسو1ق 

االسمنت. 
-بعمال البناء العام..

اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الخالق  عبد  زنقة  الوالء  شااع   46
الداخلة   73000  - طوايس الداخلة 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500  : السيد عبد املجيد ملسلك 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 500   : اضزال  الحبيب  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
ملسلك  املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( بني ضالل 23000 بني ضالل 

املغرب.
عنوانه)ا(  اضزال  الحبيب  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ملسلك  املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( بني ضالل 23000 بني ضالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 390.

356I

 BEPOLYCO  ضكتب الدااسات املتعدد االستشااات

ش م م

  STE B86 SOLUTIONS
SARL AU  شركة 86ب حلول 

ش.م.م.ب.ش.و
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضكتب الدااسات املتعدد 

االستشااات  BEPOLYCO ش م م
اقم 110 حي الحسني شااع ضوالي 
اشيد وازازات ، 45000، وازازات 

املغرب

  STE B86 SOLUTIONS  SARL AU

شركة 86ب حلول ش.م.م.ب.ش.و 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا ايت 

بووالل بوضالن دادس - 45150 

بوضالن دادس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1203

 02 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

  B86 SOLUTIONS  SARL AU

شركة 86ب حلول ش.م.م.ب.ش.و.

البرضجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطبيقات املعلوضاتية   - املعلوضاتية 

- التسو1ق الرقمي.
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: دواا ايت  عنوا  املقر االجتماعي 

 45150  - دادس  بوضالن  بووالل 

بوضالن دادس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ابراهيم بوهوش  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد 10.000 عنوانه)ا( 10.000 

4500 بوضالن دادس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ابراهيم بوهوش  عنوانه)ا( 

دادس   بوضالن  بووالل  ايت  دواا 

45150 بوضالن دادس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   17 بتاا1خ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت اقم 239.

357I

الصو1رة ضناجمنت

شركة سفوار

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

الصو1رة ضناجمنت

شااع ضحمد الخاضس عمااة جباا 

الطابق األول الصو1رة ، 000  ، 

الصو1رة املغرب

شركة سفواا شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

املختاا السو�سي ضجمع الركراكةاقم 

 ESSAOUIRA 44000 11 الصو1رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5589

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   0 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

سفواا.

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجهزة االعالضيات.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املختاا السو�سي ضجمع الركراكةاقم 

 ESSAOUIRA   000 11 الصو1رة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ايما   سفواا  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1000  : ايما   سفواا  السيدة 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ايما   سفواا  السيدة 

الصو1رة     000   5 616تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(    ايما   سفواا  السيدة 

616تجزئة 544000 الصو1رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 02 ضااس 

2021 تحت اقم 81.

358I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BOUJOUNOUI

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 اقم 07 السمااة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE BOUJOUNOUI TRAVAUX

SARL AU  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

 LOT وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

WAHDA BLOC C N°410 ES-

SEMARA - 72000 السمااة  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2253

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 BOUJOUNOUI TRAVAUX SARL

. AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاضة .

 LOT  : االجتماعي  املقر  عنوا  

WAHDA BLOC C N° 10 ES-

SEMARA - 72000 السمااة  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

3.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 7.500   : بوجنوي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوجنوي  خالد  السيد 
از1الل    22000 از1الل   الوحدة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوجنوي  خالد  السيد 
از1الل    22000 از1الل   الوحدة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمااة  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 75/2021.

360I

السالوي  حسن

MSE NEGOSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

السالوي  حسن
115شااع 2 ضااس الداا البيماء، 

2000، الداا البيماء املغلرب
MSE NEGOSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 angle Bd وعنوا  ضقرها اإلجتماعي
 Abdelmoumen et rue Soumaya
 résidence Shehrazade 3 étage
 4 n° 20 12500 CASABALANCA

.MAROC
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.454095

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 بكتوبر   20 في  املؤاخ 

املصادقة على :
 ABDELKADER )تفو1ت السيد )ة
ضن  اجتماعية  حصة   ANWAR 10
السيد  لفائدة   حصة   100 بص2 
 20 بتاا1خ   HASSAN MICHAL )ة( 

بكتوبر 2020.
 MOHAMED )ة(  تفو1ت السيد 
ضن  اجتماعية  حصة   ANWAR 90
السيد  لفائدة   حصة   100 بص2 
 20 بتاا1خ   HASSAN MICHAL )ة( 

بكتوبر 2020.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 12590.
361I

FIDUHOUSE

TRANS IRBAB
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

FIDUHOUSE
اقم 6 ضكاتب طيبة زنقة غسا  
كنفاني ، 30000، فاس املغرب
TRANS IRBAB شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 32 شااع 
ينبع حي الفتح  - 70000 العيو  

املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.18887

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم   2021 فبراير   16 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 
«500.000 داهم» بي ضن «500.000 
عن  داهم»   1.000.000» إلى  داهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر1ق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 31 ضااس  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1000/21.
362I

السالوي  حسن

MSE NEGOSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

السالوي  حسن
115شااع 2 ضااس الداا البيماء، 

2000، الداا البيماء املغلرب
MSE NEGOSE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 angle Bd وعنوا  ضقرها اإلجتماعي
 Abdelmoumen et rue Soumaya
 résidence Shehrazade 3 étage

 4 n° 20 12500 CASABLANCA
.MAROC

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.454095
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 20 بكتوبر 2020 تم تعيي  
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

MICHAL HASSAN كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 12590.
363I

maya international transactions

 MAYA INTERNATIONAL
TRANSACTIONS
إعال  ضتعدد القرااات

maya international transactions
106 تجزئة كوباكبا  تماايس،داا 

بوعزة الداا البيماء ، 27223، الداا 
البيماء املغرب

 MAYA INTERNATIONAL
TRANSACTIONS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: 106 

تجزئة كوباكبا  تماايس،داا بوعزة 
الداا البيماء     الداا البيماء    

27223 الداا البيماء   املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.458849

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 20 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 
سمية  السيدة  فوتت   - ضايلي: 
التعر1ف  للبطاقة  الحاضلة  ديداو  
 833192BE-   850اقم الوطنية 
التي يمتلكها  حصة ضن الحصص   
داهم إلى   85000 في الشركة بقيمة 
الحاض2 لجواز السفر   E28977169.
WANG CHUNMINGالسيد 
 100000.00 الشركة  ابسمال   .

الشك2  على  ضقسما  داهم سيصبح 
 150 ديداو  السيدة سمية   - التالي: 
 850  . داهم     15000 حصة بقيمة 
 WANG داهم   85000 حصة بقيمة 

CHUNMINGالسيد
على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 
ضايلي: - تغيير الشك2 القانوني للشركة 
املسؤولية ذات  ضن شركة ضحدودة 
الشر1ك الوحيد إلى شركة ضحدودة 

املسؤولية
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :01 اقم  بند 
الشركة  ضسيرا   : التسيير    - ضايلي: 
على التوالي : السيد وانغ تشانمينغ و 
السيدة سمية ديداو, و  فيما يخص 
االعتباا  بعي   األخذ  وجب  اإلضماء 

إضماء كال الطرفي  ضعا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772929.
364I

فيفونديس ضركز بعمال

INFINITYSOFT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس ضركز بعمال
 rue abou abbas jeraoui N 17
 5 quartier de la gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب
INFINITYSOFT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 332 شااع 
ابراهيم الروداني اقاضة ا1حا  

الطابق الخاضس شقة اقم 21 الداا 
البيماء  - 20330 الداا البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
497143

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.INFINITYSOFT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.INFORMATIQUE

 332  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع ابراهيم الروداني اقاضة ا1حا  

21 الداا  الطابق الخاضس شقة اقم 

البيماء  الداا   20330  - البيماء  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد فيص2 الشبيهي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد فيص2 الشبيهي عنوانه)ا( 

الجديدة  ضكرا زنقة اضط2   66 اقم 

000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد فيص2 الشبيهي عنوانه)ا( 

الجديدة  ضكرا زنقة اضط2   66 اقم 

000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاا1خ  البيماء   بالداا  التجاا1ة 

تحت اقم -.

365I
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CABINET RAMI EXPERTISE

 SMART
TRANSFORMATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو21 ضكا  فرع تابع للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 SMART TRANSFORMATION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي ضدينة 

الظهرا  - 36443 الظهرا  اململكة 
العربية السعودية - 36443  

الظهرا   اململكة العربية السعودية.
«تحو21 ضكا  فرع تابع للشركة»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.57337
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرا   2021 فبراير   17 في  املؤاخ 
لشركة  تابع  فرع  ضكا   تحو21 
SMART TRANSFORMATION ضن 
املاضونية طر1ق  تجزئة   20 فيال اقم 
صفرو فاس  - 30000 فاس  املغرب 
الطابق  شفشاوني  بوليفااد   25 إلى 
جديدة   ضدينة   8 اقم  ضكتب  الثاني 

فاس  - 30000 فاس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1606.
366I

LA COMPTACTIVE SARL AU

O.F.I.G AVENIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمااة اقم 52 ضكتب 8ـــB الطابق 
الثالت شااع ضوالي اشيد كليز 

ضراكش ، 0000 ، ضراكش املغرب
O.F.I.G AVENIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد السادس اقاضة ضر1م عمااة 
اقم   الشقة اقم 20 الطابق االول 

0000  ضراكش - 0000  ضراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113219

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 O.F.I.G : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.AVENIR
غرض الشركة بإيجاز : -االعالضيات 

)البرضجة،التحلي2،التصميم(.
-ضركز االتصاالت الهاتفية.

-ضستواد بجهزة الكمبيوتر..
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
عمااة  ضر1م  اقاضة  السادس  ضحمد 
الطابق االول   20 الشقة اقم  اقم   
ضراكش    0000  - ضراكش    0000

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد فيص2 عالوي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
:  500 حصة  السيدة ملياء اشيد 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عالوي  فيص2  السيد 
تنغير  ضكونة  قلعة  بعمرا   ايت 

54202 قلعة ضكونة املغرب.
عنوانه)ا(  اشيد  ملياء  السيدة 
شيشاوة    1000 حي االض2 شيشاوة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عالوي  فيص2  السيد 
تنغير  ضكونة  قلعة  بعمرا   ايت 

54202 قلعة ضكونة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122560.

367I

farvision

صفقة تجارية

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

ح2 شركة

farvision

 casablanca casablanca، 20450،

casablanca maroc

صفقة تجاا1ة  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضجموعة 

التقدم ج.ه 2ـ17 ط 2 البرنو�سي  - 

20610 الداا البيماء املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.348285

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 املؤاخ في 03 ضااس 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد صفقة تجاا1ة   ضبلغ 

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

التقدم  ضجموعة  اإلجتماعي  ضقرها 

 20610 - البرنو�سي    2 2ـ17 ط  ج.ه 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيماء  الداا 

التوقف عن العم2 وعدم ضزاولة بي 

نشاط.

و حدد ضقر التصفية ب ضجموعة 

 - البرنو�سي    2 ط  2ـ17  التقدم ج.ه 

20610 الداا البيماء املغرب. 

و عي :

و  بوطالب  الوفي   السيد)ة( 

الرهوني  الفقيه  زنقة   29 عنوانه)ا( 

فاس   30060 بواضانة    3 ط   7 ش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 10893.

368I

distra conseils

OUTMAROUFTE TRAVAUX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

distra conseils

اقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 0000 ، ضراكش املغرب

 OUTMAROUFTE TRAVAUX

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

سيبع   اقم 3 ضح2 اقم 2 سيبع 

ضراكش - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113225

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUTMAROUFTE TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز : -ضقاول في 

الكهرباء.

االشغال  و  البناء  في  -ضقاول 

املختلفة.
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تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سيبع   2 اقم  ضح2   3 اقم  سيبع   

ضراكش - 0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد اوتمعروفت بدا 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد اوتمعروفت بدا عنوانه)ا( 
3 سيبع ضراكش  اقم  تجزئة سيبع   

0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اوتمعروفت بدا عنوانه)ا( 
3 سيبع ضراكش  اقم  تجزئة سيبع   

0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 4126.
369I

comptasultlta sarl

ELMOKTIR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة واد واغة الرقم 
1 2 الطابق االول الداوة برشيد ، 

26202، الداوة املغرب
ELMOKTIR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  تجزئة 

ضاجوا21 ضدخ2 اقم 1 ضكتب اقم  
الطابق األول الداوة  - 26202 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14951
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELMOKTIR IMMO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. PROMOTION IMMOBILIERE

تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوا  

1 ضكتب اقم   ضاجوا21 ضدخ2 اقم 

 26202  - الداوة   األول  الطابق 

برشيد املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : نوفيق   ضحمد  املعترف  السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

 500   : ضقدضي  الحق  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

توفيق  ضحمد  املعترف  السيد 

 1 عمااة  الواحة  اقاضة  عنوانه)ا( 

الرباط   10210 النهمة  حي   2 شقة 

املغرب.

ضقدضي  الحق  عبد  السيد 

اقم  العربي  املغرب  حي  عنوانه)ا( 

2958  12000 تمااة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

توفيق  ضحمد  املعترف  السيد 

 1 عمااة  الواحة  بقاضة  عنوانه)ا( 

الرباط    10210 حي النهمة   2 شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 19 .

370I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

 CENTRE ALAOUI

ABDELMALEK

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 RUE SIOUL HAY OUAFAE 2

ROUTE SEFROU ، 30000، فاس 

املغرب

 CENTRE ALAOUI ABDELMALEK

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 5 بلوك 

ب3 تجزئة النوا ضتجر 2 - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66827

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CENTRE ALAOUI ABDELMALEK

ضركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعناية بالجمال.

بلوك   5  : عنوا  املقر االجتماعي 

 30000  -  2 تجزئة النوا ضتجر  ب3 

فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

اسماعيلي  العلوي  السيدة 
بقيمة  حصة   1.000   : عبداملالك 

100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
اسماعيلي  العلوي  السيد 
تجزئة   212 عنوانه)ا(  عبداملالك 
فاس   30000 الراحة  حي  بنيس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
اسماعيلي  العلوي  السيد 
تجزئة   212 عنوانه)ا(  عبداملالك 
فاس   30000 الراحة  حي  بنيس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   22 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم -.

372I

ste cofiguer sarl

STE SOUIHLA TRANSPORT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE SOUIHLA TRANSPORT

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 
سيدي عبد هللا تادات - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
2021/2019

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOUIHLA TRANSPORT
النق2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي والوطني للبمائع
- االستيراد والتصدير

-اشغال ضختلفة او البناء.
دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 35100  - تادات  هللا  عبد  سيدي 

جرسيف املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد سنا  ضصطفى 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد سنا  ضصطفى عنوانه)ا( 
 35100 تادات  السويهلة  دواا 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد سنا  ضصطفى عنوانه)ا( 
 35100 تادات  السويهلة  دواا 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 1030/2021.
373I

STE FACILITY.CASH 

 STE UPM PRO MAROC
SARL

إعال  ضتعدد القرااات

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE UPM PRO MAROC SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

ضحمد الخاضس تجزئة الر1ف اقم 

 1 جرسيف  - 35100 جرسيف 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.18 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 16 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

تغيير ضقر الشركة ضن تجزئة الشوبير 

1 اقم 317  جرسيف إلى شااع ضحمد 

اقم  1  الر1ف  تجزئة  الخاضس 

جرسيف

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

التجااة في    : نشاط  قراا حذف  

اللوازم الزااعية واملنتجات الطبية - 

األشغال املختلفة      و إضافة نشاط: 

لوازم التجمي2 والنظافة الشخصية 

واملنتجات الطبية – ضعدات بيطر1ة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 5: الذي ينص على ضايلي: 

تغيير ضقر الشركة ضن تجزئة الشوبير 

1 اقم 317  جرسيف إلى شااع ضحمد 

اقم  1  الر1ف  تجزئة  الخاضس 

جرسيف

بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

التجااة في    : نشاط  قراا حذف  

اللوازم الزااعية واملنتجات الطبية - 

األشغال املختلفة      و إضافة نشاط: 

لوازم التجمي2 والنظافة الشخصية 

واملنتجات الطبية – ضعدات بيطر1ة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاا1خ  بجرسيف   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم  102.

374I

BCNG

STE: BODY TECHNOLOGY

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: BODY TECHNOLOGY

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 265، 

شااع الزاقطوني الطابق 9 اقم92 

الداا البيماء - 20050 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

490965

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BODY TECHNOLOGY

غرض الشركة بإيجاز : اإلستيراد و 

توزيع املواد الطبية.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقم92   9 الطابق  الزاقطوني  شااع 

الداا البيماء - 20050 الداا البيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

  : بوهالل  ز1نب  السيدة 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

داهم للحصة .
 1.000  : بوهالل  ز1نب  السيدة 

بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوهالل  ز1نب  السيدة 
دضنات   20050 دضنات  بوشا   حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوهالل  ز1نب  السيدة 
دضنات   20050 دضنات  بوشا   حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 766503.
375I

ECOLE TALAEIE AL MOSTAKBAL PRIVEE

 ECOLE TALAEIE AL
MOSTAKBAL PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ECOLE TALAEIE AL
MOSTAKBAL PRIVEE

 RUE PLAGE SIDI BACHIR
 LOTISSEMENT CORBOT 7
 TANJA AL BALIA, Tanger ،

90000، tanger maroc
 ECOLE TALAEIE AL

 MOSTAKBAL PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

شاطئ سيدي بشير تجزئة كوابوط 
7 طنجة البالية - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114985
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   26
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ECOLE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

 TALAEIE AL MOSTAKBAL

.PRIVEE

ضداسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتعليم االبتدائي.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شاطئ سيدي بشير تجزئة كوابوط 

طنجة   90000  - البالية  طنجة   7

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد سفيا  اضزو :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   500   : السيد بيوب بضزو 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد سفيا  اضزو عنوانه)ا( حي 

 90000   18 اقم   95 االندلس زنقة 

طنجة املغرب.

حي  عنوانه)ا(  بضزو  بيوب  السيد 

 90000   18 اقم   95 االندلس زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اضزو  سفيا   السيد 

حي    18 اقم   95 حي االندلس زنقة 

طنجة    18 اقم   95 زنقة  االندلس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 241051.

376I

CABINET COMPTABLE SAKHI

EL2KA IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR

 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

EL2KA IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  26 شااع 

ضرس السلطا  شقة 3 الطابق 1 - 

20130 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497859

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 EL2KA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIERE

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي .

عنوا  املقر االجتماعي :  26 شااع 

 -  1 الطابق   3 ضرس السلطا  شقة 

20130 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 340   : املصطفى  قوام  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد البناني ضبااك :  330 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 330  : السيد البناني عبد الكبير 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد قوام املصطفى عنوانه)ا( 

 28810  355 اقم  الوحدة  حي 

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  ضبااك  البناني  السيد 

المما  ج ه 12 الطابق 03 شقة 11 

20460 الداا البيماء املغرب.

الكبير  عبد  البناني  السيد 

 80 حي السالم فرح ج ه  عنوانه)ا( 

 20220 األلفة  شقة     121 عمااة 

الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد قوام املصطفى عنوانه)ا( 

 28810  355 اقم  الوحدة  حي 

املحمدية املغرب

عنوانه)ا(  ضبااك  البناني  السيد 

المما  ج ه 12 الطابق 03 شقة 11 

20460 الداا البيماء املغرب

الكبير  عبد  البناني  السيد 

 80 حي السالم فرح ج ه  عنوانه)ا( 

 20220 األلفة  شقة     121 عمااة 

الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773365.

377I

2A CONSEIL

TENUEPRO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

2A CONSEIL

 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME

 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU

 BAKR ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC

TENUEPRO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

صوضيه ضبنى اقم 82 ، الطابق الرابع 
اقم 16 ضنطقة باملير - الداا البيماء 

- 20001 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 978 1

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TENUEPRO

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضن  ك2  في  القيام  هو  الشركة  ضن 

بو  بالنيابة عنها  إضا  املغرب والخااج 

نيابة عن بطراف ثالثة:

 تسو1ق ضالبس العم2.

 شراء وبيع وتسو1ق جميع ضالبس 

العم2 واملالبس االحترافية واملالبس 

الخاصة  واملالبس  الوضوح  عالية 

بقطاع البناء والصناعات والفنادق؛

 تاجر استيراد وتصدير املالبس؛

وتحو21  وتصنيع  وإنتاج  شراء   

جميع األصناف، سواء كانت ضصنعة 

بم ال، لجميع املواد الخام ضن جميع 

األقمشة ...؛

ات الحماية الشخصية؛  ُضِعدَّ

 صنع ضالبس العم2

األنواع  جميع  وتصدير  استيراد   

وتجااة األقمشة.

 تمر1ن؛

 اإلصالح والخدضة والصيانة؛

 استيراد وتصدير؛

 بي تقديم خدضات؛

املنزلية  ات  ِعدَّ
ُ
امل جميع  تجااة   

والفندقية واملطابخ واملطاعم عموًضا؛

 بعمال ضختلفة؛
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والشراء  والتمثي2  االستيراد   
بجميع  املتاجرة  بعم  وبشك2  والبيع 

بشكالها؛
املشااكة  فإ   بعم،  وبشك2   
املباشرة للشركة في جميع املعاضالت 
بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 
املتعلقة بشك2  العقاا1ة  بو  املنقولة 
كلًيا بو جزئًيا،  ضباشر بو غير ضباشر، 
بواحدة بو بخرى ضن املعاضالت املشاا 
إليها بعاله وذلك لتسهي2 بو تعز1ز او 

تطو1ر نشاط الشركة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
صوضيه ضبنى اقم 82 ، الطابق الرابع 
اقم 16 ضنطقة باملير - الداا البيماء 

- 20001 الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : هشام  ضجدي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هشام  ضجدي  السيد 
َعْرَصة  هللا  عبد  ضوالي  األضير  شااع 
 21002 ضراكش    28 م 

ْ
َاق الشباني 

ضراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشام  ضجدي  السيد 
َعْرَصة  هللا  عبد  ضوالي  األضير  شااع 
 21002 ضراكش    28 م 

ْ
َاق الشباني 

ضراكش  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773353.
379I

ضكتب الز1اني عبد الحق و شركاؤه

HORIZON  VERT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب الز1اني عبد الحق و شركاؤه
126 شااع ضحمد الخاضس عمااة 

سقيف  الطابق 1 الرقم 2  الجديدة 
الجديدة، 000 2، الجديدة املغرب

HORIZON  VERT MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 

46 شااع الزاقطوني الطابق الثاني 

- الشقة اقم 6  - 20700 الداا 

البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497307

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HORIZON  VERT MAROC

ضركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - له   املواز1ة  االنشطة  و  اتصال 

ضختلفات .

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

46 شااع الزاقطوني الطابق الثاني - 

الشقة اقم 6  - 20700 الداا البيماء  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة هدى الغزال :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : االشعري  لبنى  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزال  هدى  السيدة 

 20000 ا   عمااة   2 النواصر 

الدااالبيماء املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة لبنى االشعري  

 20000 تاشفي    بن  ا شااع  عمااة 

الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغزال  هدى  السيدة 

 20000 ا    عمااة  النواصر2  بتاج 

الداا البيماء املغرب 

عنوانه)ا(  االشعري  لبنى  السيدة 

 20000 بعمااة ا شااع بن تاشفي   

الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772817.

380I

BOUKHRIS &ASSOCIES

WAFA HOTEL
شركة املساهمة

افع ابسمال الشركة

WAFA HOTEL 

شركة ضساهمة بربسمال 

119.300.000  داهم

وكالة س.ا.ش 8 شااع الحسن 

الثاني، ضراكش

 IF : 6106370 *Patente:

 45104623* RC. Marrakech :

 *4343

العام  الجمع  ضحمر  بموجب 

نونبر   16 بتاا1خ  املنعقد  االستثنائي 

2020، تقرا ضا يلي:

بقدا  الشركة  ابسمال  افع   -

ضن  لرفعه  داهم،   13.200.000

ضبلغ  الى  داهم   106.100.000 ضبلغ 

طر1ق  عن  داهم     119.300.000

إصداا 132 000  سهم جديد بقيمة 

اسمية قداها 100 داهم لك2 ضنها.

االدااة  ضجلس  ضحمر  بموجب 

املنعقد بتاا1خ  1 يناير 2021، تقرا 

ضا يلي:

لرفع  النهائي  االنجاز  ضعاينة   -

 13.200.000 ابسمال الشركة بقدا 

داهم، لرفعه ضن ضبلغ 106.100.000 

داهم الى ضبلغ 119.300.000   داهم.

النظام  ضن   6 الفص2  -تحيي  

األسا�سي للشركة.

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 

بمراكش تحت عدد 3263 بتاا1خ 18 

ضااس 2021.

ضلخص قصد النشر

381I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ALUMINIUM AL
AKHAWAYEN

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE ALUMINIUM AL

AKHAWAYEN  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 7 2 

حي القدس بنسودة - 30120 فاس 

املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.38955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2021 فبراير   25 في  املؤاخ 

 SOCIETE ALUMINIUM ح2 

ذات  شركة    AL AKHAWAYEN

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد ضبلغ ابسمالها 20.000 داهم 

 2 7 اقم  اإلجتماعي  وعنوا  ضقرها 

فاس   30120  - حي القدس بنسودة 

املغرب نتيجة لقف2 التصفية.

و عي :

الهاللي  بنعي�سى  السيد)ة( 
القدس  حي   2 7 اقم  وعنوانه)ا( 

املغرب  فاس   30120 بنسودة  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

بتاا1خ 25 فبراير 2021 وفي اقم 7 2 

- 30120 فاس  حي القدس بنسودة  

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1483/2021.

382I

G.MAO.CCF

STE ADOUAE  AIN  CHKEEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 STE ADOUAE  AIN  CHKEEF

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي القطعة  

اقم 131 تجزئة  بندلس   بلدية عي  

الشقف فاس القطعة  اقم 131 

تجزئة  بندلس   بلدية عي  الشقف 

فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66999

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ADOUAE  AIN  CHKEEF

: بيع  ضواد  غرض الشركة بإيجاز 

الكهرباء.

القطعة    : عنوا  املقر االجتماعي 

اقم 131 تجزئة  بندلس   بلدية عي  

 131 اقم  القطعة   فاس  الشقف 

بلدية عي  الشقف  بندلس    تجزئة  

فاس 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد فر1د خمري عنوانه)ا( 17 
شوقي املدينة الجديدة  شااع احمد  

فاس 30000 فاس املغرب.
خمري  طه  ضحسن  السيد 
شوقي  احمد   شااع   17 عنوانه)ا( 
فاس   30000 املدينة الجديدة فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
خمري  طه  ضحسن  السيد 
شوقي  احمد   شااع   17 عنوانه)ا( 
فاس   30000 املدينة الجديدة فاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1496/2021.
383I

ADLANI CONSEIL

 TOUALAA IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06
، 90000، TANGER MAROC

 TOUALAA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

البرانص 1 زنقة إبن الشهيد اقم 5 - 
90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.64629
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 17 ضااس  املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  TOUALAA IMPORT EXPORT
داهم   200.000 ابسمالها  ضبلغ 
حي  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  

البرانص 1 زنقة إبن الشهيد اقم 5 - 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

التمكن ضن ضزاولة النشاط.
حي  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
البرانص 1 زنقة إبن الشهيد اقم 5 - 

90000 طنجة املغرب. 
و عي :

السيد)ة( عبد الحكيم  االداي�سي 
زنقة إبن   1 حي البرانص  و عنوانه)ا( 
الشهيد اقم 5 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   07 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2017 تحت اقم 179908.
384I

BOUKHRIS &ASSOCIES

PARADISE
شركة املساهمة

افع ابسمال الشركة

BOUKHRIS &ASSOCIES
 IMM BLUE PAR PARK, 5EME,
 ETAGE, AVENUE HASSAN II
 117 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
PARADISE شركة املساهمة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركب 
لوليدو، شااع كوانيش، الداا 

البيماء - 20000 الداا البيماء 
املغرب.

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.39465
العام  الجمع  بمقت�سى 
نونبر   16 في  املؤاخ  اإلستثنائي 
الشركة  ابسمال  افع  تم   2020
داهم»   9.700.000» قداه  بمبلغ 
إلى  داهم»   109. 00.000» ضن  بي 
  : عن طر1ق  داهم»   119.300.000»

تقديم حصص نقدية بو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 766579.
385I

2A CONSEIL

VALURY INNOVATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

VALURY INNOVATIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقاضة اقم 82 الطابق اقم   اقم 16 
حي بالمي الداا البيماء  - 20001  

الداا البيماء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497839
في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VALURY INNOVATIONS
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للخدضات ،
 بعمال ضختلفة،

 إصالح وصيانة جميع املستلزضات.
وبيع بي ضعدات كهربائية  شراء   
كمبيوتر  وبجهزة  وبتمتة  وإلكترونية 

ذات صلة باألشياء املذكواة بعاله.
واملعدات  املنتجات  في  التجااة   
الطبية وبحواض األسماك ، وضقاول 

ألعمال البناء والتجميع.
 الشراء والبيع والتصنيع والتمثي2 
لجميع  عموًضا  واملتاجرة  والتسو1ق 
األصناف واألدوات واملعدات وجميع 
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املنتجات واألشياء واملواد بو املواد ضن 
جميع األنواع وجميع األنواع املتعلقة 

بالكائن هنا - بعاله ...
الهندسة  العام،  املقاول  بعمال   
املختلفة  اإلنشاءات  املدنية، 
الطرق،  الحفر،  بعمال  والتطو1ر، 
املائي،  العزل  السابكة،  األنابيب، 
الكهرباء،  الصحي،  الصرف  الطالء، 
الخشب  على  النجااة  الطالء، 
األعمال  جميع  عموًضا  واألملنيوم 

العاضة والخاصة.
 خدضة التنظيف

 تركيب ضظالت السيااات.
 الرفع والتجميع واملناولة وصناعة 
والصفائح  والتصنيع  الغاليات 
الكهربائية  واألسالك  املعدنية 

والصيانة الصناعية.
عاضة،  وبصفة  السمسرة   
ألية  والخااج  املغرب  في  التسو1ق 
ضواد بو ضنتجات تتعلق بالغرض ضن 

الشركة.
في  السريعة  الوجبات  بكشاك   

َضَحاّل السوبر ضااكت.
 استيراد وتصدير وشراء بي ضواد 
بو ضنتجات الزضة العمليات املذكواة 

بعاله.
جميع  وتسو1ق  وبيع  شراء   

املنتجات واملواد واملعدات.
ضن  شك2  بأي  ضصلحة  بخذ   
األعمال  بو  الشركات  في  األشكال 
سيتم  التي  بو  القائمة  املماثلة 

إنشاؤها.
براءات  جميع  على  الحصول   
التجاا1ة  والعالضات  االختراع 
واستخداضها  واكتسابها  والعمليات 
واكتسابها  وضساهمتها  عنها  والتنازل 

وضنح ضساهمة جميع التراخيص.
تمثي2 الشركات في املغرب بو في   

الخااج.
ات الطبية واملخبرية ِعدَّ

ُ
 امل

املشااكة  فإ   بعم،  وبشك2   
املباشرة للشركة في جميع املعاضالت 
بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 
املتعلقة بشك2  العقاا1ة  بو  املنقولة 
كلًيا بو جزئًيا،  ضباشر بو غير ضباشر، 
بواحدة بو بخرى ضن املعاضالت املشاا 

إليها بعاله وذلك لتسهي2 بو تعز1زا و 
تطو1ر نشاط الشركة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق اقم     82 سمية إقاضة اقم 
 - البيماء   الداا  بالمي  حي   16 اقم 

20001  الداا البيماء  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : الديوا    ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 500   : بشعاب   سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ضحمد الديوا   عنوانه)ا( 
حي القريعة الز1دانية وادي زم    232

23000 وادي زم  املغرب.
عنوانه)ا(  السيد سعيد بشعاب  
زاكواة  تاكونيت  اشيد  ضوالي  حي 

21200 زاكواة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضحمد الديوا   عنوانه)ا( 
حي القريعة الز1دانية وادي زم    232

23000 وادي زم  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773352.
386I

ضكتب الز1اني عبد الحق و شركاؤه

SOCIETE  CONSTRUCTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

ضكتب الز1اني عبد الحق و شركاؤه
126 شااع ضحمد الخاضس عمااة 

سقيف  الطابق 1 الرقم 2  الجديدة 
الجديدة، 000 2، الجديدة املغرب
  SOCIETE  CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 
10 زنقة ابن الرفاعي  زاو1ة زوا1خ 

-الطابق الثالث   املعاا1ف  20000 
الدااالبيماء  املغرب .

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.452245
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   01 في  املؤاخ 

املصادقة على :
تفو1ت السيد )ة( عصام  ضعزوزي 
900 حصة اجتماعية ضن بص2 900 
املعتصم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
ضااس   02 بتاا1خ  باهلل كح2 العيو   

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772679.
387I

EURODEFI MANAGEWELL

KOGIMED
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

KOGIMED شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 119 شااع 
عبد املوضن الطابق 2 اقم 22 الداا 
البيماء الداا البيماء 20360 الداا 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.496979

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.KOGIMED

 ،  ITO  : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوجيا  على  التدا1ب  تسو1ق 
تكاض2   ، واالستشااات  املعلوضات 
املعلوضات  تكنولوجيا  وتطو1ر حلول 
 ITO و   BPO  ، التسو1ق عن بعد   ،

شركة الخدضات الرقمية.
 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 22 اقم   2 شااع عبد املوضن الطابق 
الداا البيماء الداا البيماء 20360 

الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
  MUSTAFA YILDIZ    : السيد  
100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :
    MUSTAFA YILDIZ السيد  

عنوانه)ا( تركيا 20000 تركيا تركيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
    MR MUSTAFA YILDIZ السيد 

عنوانه)ا( تركيا 20000 بركيا تركيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 
ضااس 2021 تحت اقم 7716119.

388I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE EXPOCATTLE A.U
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شااع ضحمد الخاضس اقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE EXPOCATTLE A.U. شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 
اشهبا  قايدة الحمام ضر1رت 
خنيفرة - 54000 ضر1رت املغرب



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8258

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
3753

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

..EXPOCATTLE A.U
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
وااليستيراد  -التصدير  الفالحي 

واألشغال املختلفة .
دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اشهبا  قايدة الحمام ضر1رت خنيفرة 

- 54000 ضر1رت املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : عبدو�سي  فاتح  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد فاتح عبدو�سي  

ضر1رت 54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد فاتح عبدو�سي  

ضر1رت 54000 ضر1رت املغرب
عنوانه)ا(  صيلوحي  كوثر  السيد 

خنيفرة  54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 131.
389I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE H & S CALL
.CENTER SARL-AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE H & S CALL CENTER
SARL-AU. شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  18 تحزئة 
بــاب السـالم طــر1ق عـيـن الشـقف 

فـــاس - 30000 فـــاس  الـمــغـرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
66713

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE H & S CALL CENTER

..SARL-AU
ضــركــز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتــصـاالت العالمي
االستراد و التصدير.

عنوا  املقر االجتماعي :  18 تحزئة 
الشـقف  عـيـن  طــر1ق  السـالم  بــاب 

فـــاس - 30000 فـــاس  الـمــغـرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:
ابـيـع    الصــنهـاجــي  ضــحـسن  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد   ضــحـسن  الصــنهـاجــي ابـيـع  
السـالم  بــاب  تحزئة   18 عنوانه)ا(  
 30000 فـــاس  الشـقف  عـيـن  طــر1ق 

فـــاس الـمــغـرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد    ضــحـسن   الصــنهـاجــي ابـيـع 
السـالم  بــاب  تحزئة   18 عنوانه)ا(  
 30000 فـــاس  الشـقف  عـيـن  طــر1ق 

فـــاس الـمــغـرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   11 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1161/2021.
390I

ضستأضنة املتنبي للمحاسبة

 AFRAH JANATE
MOUZOUNE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ضستأضنة املتنبي للمحاسبة
130 شااع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني ضالل املغرب
 AFRAH JANATE MOUZOUNE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها االجتماعي عسفة 
سرحاني زنقة 1 اقم 333 الطابق 
السفلي  - 23000 بني ضالل املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.10069
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   05 في  املؤاخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اإلستيراد والتصدير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 22 ضااس 

2021 تحت اقم 339.
391I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE ISAOUL DES
 TRAVAUX DIVERS ET

ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SOCIETE ISAOUL DES
 TRAVAUX DIVERS ET

ENVIRONNEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : دواا تفزة 
بسكي  بوا1كة - 42452 ضراكش 

املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.45233

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 23 بكتوبر 2020 تقرا ح2 
 SOCIETE ISAOUL DES TRAVAUX
 DIVERS ET ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة ضبلغ 
وعنوا   داهم   10.000 ابسمالها 
بسكي   تفزة  دواا  اإلجتماعي  ضقرها 
املغرب  ضراكش   42452  - بوا1كة 

نتيجة لح2 الشركة.
و عي :

و  حواي  حسن    السيد)ة( 
حي التقدم زنقة واد بهت  عنوانه)ا( 
املغرب  خنيفرة   54203 القباب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
حي  وفي   2020 بكتوبر   23 بتاا1خ 
 - القباب  بهت  واد  زنقة  التفدم 

54203 خنيفرة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121193.
392I

ضكتب ضعيشة للحسابات و األستشااات الجبائية

LKHAMISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب ضعيشة للحسابات و 
األستشااات الجبائية

حي السالم بلوك E  اقم 22 -- سيدي 
سليما  ، 200 1، سيدي سليما  
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املغرب
LKHAMISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي بكدال 
اقم 51 طابق االول شقة اقم 1 - 

200 1 سيدي سليما  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3105
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LKHAMISS
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق .
عنوا  املقر االجتماعي : حي بكدال 
 -  1 اقم  االول شقة  طابق   51 اقم 

200 1 سيدي سليما  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
:  500 حصة  السيد فؤاد الكرني 

بقيمة 100 داهم للحصة .
:  500 حصة  السيد ضر1ة الكرني 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الكرني  فؤاد  السيد 
سيدي   1 200 داا بلعاضري املركز  

سليما  املغرب.
عنوانه)ا(  الكرني   ضر1ة  السيدة 
سيدي   1 200 املركز  بلعاضري  داا 

سليما  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الكرني  عنوانه)ا(  السيدة بسماء 
سيدي   1 200 املركز  بلعاضري  داا 

سليما  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  سليما    بسيدي  االبتدائية 
05 ببر21 2021 تحت اقم -.

393I

ضكتب ضعيشة للحسابات و األستشااات الجبائية

KLASSEN CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب ضعيشة للحسابات و 
األستشااات الجبائية

حي السالم بلوك E  اقم 22 -- سيدي 
سليما  ، 200 1، سيدي سليما  

املغرب
KLASSEN CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
جلي2 التازي اقم 99 - 200 1 

سيدي سليما  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3103
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KLASSEN CARS
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
جلي2 التازي اقم 99 - 200 1 سيدي 

سليما  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : كرني   ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كرني   ابراهيم  السيد 
بوضعيز  الشرقية  ز1د  اوالد  دواا 

200 1 سيدي سليما  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كرني   ابراهيم  السيد 
بوضعيز  الشرقية  ز1د  اوالد  دواا 

200 1 سيدي سليما  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  سليما    بسيدي  االبتدائية 

05 ببر21 2021 تحت اقم -.
394I

ضكتب ضعيشة للحسابات و األستشااات الجبائية

ASSISTANCE ZAID
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضكتب ضعيشة للحسابات و 
األستشااات الجبائية

حي السالم بلوك E  اقم 22 -- سيدي 
سليما  ، 200 1، سيدي سليما  

املغرب
ASSISTANCE ZAID شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي اكدال 
اقم 11 - 200 1 سيدي سليما  

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
3101

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ASSISTANCE ZAID
غرض الشركة بإيجاز : - خدضات 

املساعدة
- نق2 العمال

- خدضات ضتنوعة.

عنوا  املقر االجتماعي : حي اكدال 
سليما   سيدي   1 200  -  11 اقم 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : ناظفي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ناظفي  عادل  السيد 
سيدي   1 200  11 اقم  اكدال  حي 

سليما  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ناظفي  عادل  السيد 
سيدي   1 200  11 اقم  اكدال  حي 

سليما  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  سليما    بسيدي  االبتدائية 

05 ببر21 2021 تحت اقم -.
395I

CAUDEC CONSEIL

إنجيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
)Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

إنجيب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
بضال 2 اقم 9  الطابق األا�سي عي  
حرودة - 28800 املحمدية املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.18745
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   05 في  املؤاخ 

املصادقة على :
)ة( قاسمي  ضوالي  تفو1ت السيد 
الحسن 6.600 حصة اجتماعية ضن 
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السيد  10.000 حصة لفائدة   بص2 
ضااس   05 الهبي2 بتاا1خ  ضهدي   )ة( 

.2021
تاضة  فر1د بن  )ة(  تفو1ت السيد 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   3.400
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   10.000
ضااس   05 بتاا1خ  زكر1اء  قاسمي 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاا1خ  باملحمدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 693.
396I

SUD EST CONSEIL

KECH CAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
KECH CAR  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر 
الطابق االا�سي للعمااة 07  

املحاضيد  3 - 40160 ضراكش  
املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.45697
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم تعيي    2021 ضااس   17 املؤاخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

الخدلي  ضحمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122624.
397I

ste holdings missour sarl au

ESPACE FACILE KHEDMA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب
  ESPACE FACILE KHEDMA

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 8  
طر1ق الراشيدية ايت الربع ضيدلت  - 

54350 ضيدلت  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
2723

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ESPACE FACILE KHEDMA
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدضات .
  8 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
طر1ق الراشيدية ايت الربع ضيدلت  - 

54350 ضيدلت  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : ودف2   سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيدة سكينة ودف2  
 54350 الراشيدية   طر1ق   18 اقم 

ضيدلت  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيدة سكينة ودف2  
 54350 الراشيدية   طر1ق   18 اقم 

ضيدلت  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بميدلت  

2021 تحت اقم 103.
398I

BRADUS BUSINESS CENTER

ANASSI NEW MEDIC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
ANASSI NEW MEDIC شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

 BD وعنوا  ضقرها اإلجتماعي
 LALLA ASMAE GP 6 N°353 ETG
 2 SIDI MOUMEN JDID  - 20000

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
494313

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ANASSI NEW MEDIC
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطبية وشبه  املعدات واملستلزضات 

الطبية والتجميلية.
 BD  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 LALLA ASMAE GP 6 N°353 ETG
 2 SIDI MOUMEN JDID  - 20000

.CASABLANCA MAROC
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
داهم، ضقسم كالتالي:

200 حصة    : السيد بدا البحيح 
بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البحيح  بدا  السيد 
شقة   3 طابق  الفتوح  ا1اض  إقاضة 
الداا   20000 ع ب   عمااة وفاء   16

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البحيح  بدا  السيد 
شقة   3 طابق  الفتوح  ا1اض  إقاضة 
الداا   20000 ع ب   عمااة وفاء   16

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 769859.
399I

BRADUS BUSINESS CENTER

POLYCHIM INDUSTRIE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
POLYCHIM INDUSTRIE شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 61, 
 ANGLE AV LALLA YACOUT  -
20000 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
 9 8 7

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.POLYCHIM INDUSTRIE
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستيراد وتصنيع وبيع وتصدير جميع 

املنتجات الكيماو1ة والصناعية.
 ,61  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 ANGLE AV LALLA YACOUT  -
.20000 CASABLANCA MAROC

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 
1.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 10.000   : العلوي  عز1ز  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عز1ز العلوي عنوانه)ا( دواا 
اوالد بلحسن حااث الغابة اوالد عزوز 
الداا   20000 النواصر  بوعزة  داا 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد عز1ز العلوي عنوانه)ا( دواا 
اوالد بلحسن حااث الغابة اوالد عزوز 
الداا   20000 النواصر  بوعزة  داا 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770549.
 00I

BRADUS BUSINESS CENTER

GOLD CARD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
GOLD CARD  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الداا 
البيماء - 20000 الداا البيماء 

املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.385045

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم   2021 ضااس   15 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 
 10.000» بي ضن  داهم»   200.000»
عن  داهم»   210.000» إلى  داهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر1ق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770425.
 01I

ILYATECH

ايلياطيك
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ILYATECH
 RUE AHMED EL MAJJATI, ,13
 RES LES ALPES, 1ER ETG, N°8
 QUARTIER MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ايلياطيك شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقاضة االلب الطابق 
االول اقم 8 - 20000 الداا البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
494309

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 
الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ايلياطيك.
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدضات و اعمال التواص2  و التسو1ق 

و الطباعة 
تصدير  و  استيراد  تجااة  انتاج 
جميع انواع الخدضات و املواد ,ادوات 

املكتب واالدوات املداسية
النق2 الوطني و الدولي

و  االستشااات  الخدضات  جميع 
التجااة في املجال املعلوضاتي

االستشااات  و  التكو1ن  خدضات 
والدعم  في جميع املجاالت

وعلى العموم ك2 عملية ضرتبطة  
بشك2 ضباشر بو غير ضباشر بالغرض 

االجتماعي للشركة..
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقاضة االلب الطابق 
8 - 20000 الداا البيماء  االول اقم 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد ياسي  لفميلي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ياسي  لفميلي عنوانه)ا( 
ضلي2  تيط   334 اقم  االضال  حي 

20000 الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ياسي  لفميلي عنوانه)ا( 
ضلي2  تيط   334 اقم  االضال  حي 

20000 الداا البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 769861.
 02I

CGA MED CONSULTING SARL   ضـكـتـب 

الـخـدضــات فـي الـمحـاسبـة، االستشااات الـقـانـونـيـة، 

الـجـبـائـيـة وتـنـظـيـم الشـركــــــات

ESSEB TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

   CGA MED CONSULTING SARL
ضـكـتـب الـخـدضــات فـي الـمحـاسبـة، 
االستشااات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات
 RUE HAY HAYANNI N 20

 LOCAL B ، 90000، TANGER
MAROC

ESSEB TRANS شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب 

كاستيالا ضكتب الفااابي الطابق 2 
ضكتب 33 - 90000 طنجة اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
114507

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ESSEB : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRANS
نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.
ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 2 الطابق  الفااابي  ضكتب  كاستيالا 
اململكة  طنجة   90000  -  33 ضكتب 

املغربية.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السبيطي  عبداالله  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :
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للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السبيطي  عبداالله  السيد 
عنوانه)ا( حي بني وا1اغ2 3 زنقة 50 
اقم 3 90000 طنجة اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السبيطي  عبداالله  السيد 
عنوانه)ا( حي بني وا1اغ2 3 زنقة 50 
اقم 3 90000 طنجة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240639.
403I

prensacom

BOUZOUBAA REIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

prensacom
  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger maroc

BOUZOUBAA REIM  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
تااودانت ضحمع ببراج طنجة . بلوك 

6 ضكتب اقم 13 ضكرا  - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
11 117

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. BOUZOUBAA REIM
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
في ضجال  ضختلفة  بعمال   العقااي. 

البناء 

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
. بلوك  تااودانت ضحمع ببراج طنجة 
 90000  - ضكرا    13 اقم  ضكتب   6

طنجة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد سليم بوزوبع  :  200 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
 200   : السيد عبداإلله بوزوبع  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة سناء بنونة :  200 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
 200   : بوزوبع  عثما   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد سعد بوزوبع  :  200 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد سليم بوزوبع  : 200 بقيمة 

100 داهم.
 200  : بوزوبع   عبداإلله  السيد 

بقيمة 100 داهم.
بقيمة   200  : بنونة  السيدة سناء 

100 داهم.
السيد عثما  بوزوبع : 200 بقيمة 

100 داهم.
السيد سعد بوزوبع  : 200 بقيمة 

100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوزوبع   سليم  السيد 
شااع البرت إينستي  44300  000   

نانط فرنسا.
السيد عبداإلله بوزوبع  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 تجزئة الصنوبر    36

املغرب.
عنوانه)ا(  بنونة  سناء  السيدة 
طنجة   90000 تجزئة الصنوبر    36

املغرب.
عنوانه)ا(  بوزوبع  عثما   السيد 
طنجة   90000 تجزئة الصنوبر    36

املغرب.
عنوانه)ا(  بوزوبع   سعد  السيد 
طنجة   90000 تجزئة الصنوبر    36

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزوبع   سعد  السيد 
طنجة   90000 تجزئة الصنوبر    36

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   12 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240318.
 0 I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MOUJAN CAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
MOUJAN CAR  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زاو1ة شااع 
االستقالل و شااع ضرسا إقاضة برال 
ضكتب اقم 12 بلوك ب القنيطرة - 

000 1 القنيطرة املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.53095

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2019 تم تعيي   27 دجنبر  املؤاخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

ضوجا   حمزة  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

دجنبر 2019 تحت اقم 2935.
405I

 ELECTO  CHIMICAL ACTIVATION

TECHNOLOGIES

الكتروشيميكال 
اكتفسيوتكنولوجي

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

 ELECTO  CHIMICAL
ACTIVATION TECHNOLOGIES
  Ain diab Complexe Rio Appt
 4116 ، 20200، Casablanca

Maroc
الكتروشيميكال اكتفسيوتكنولوجي 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عي  
الدياب اقاضة ا1و،شقة4116 - 

20200 الدااالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
488365

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   08
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
الكتروشيميكال اكتفسيوتكنولوجي.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  اإلنتاج،البيع،الشراءوتوزيع 

املعقمة.
عي    : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ا1و،شقة4116  اقاضة  الدياب 

20200 الدااالبيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : ضر1م  شرقاوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة شرقاوي ضر1م عنوانه)ا( 
 20200 كاليفوانيا  الرشاد  تجزئة 

الدااالبيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة شرقاوي ضر1م عنوانه)ا( 
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 20200 كاليفوانيا  الرشاد  تجزئة 
الدااالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  0  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 764080.
406I

societe comptaline for you

ZAIM PRESSING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

societe comptaline for you
26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 30000، فاس املغرب
ZAIM PRESSING شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 56 طر1ق 
عب  الشقف سايس فاس  - 30000 

فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
66775

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAIM  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.PRESSING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PRESSING BLANCHISSERIE
 REPASSAGE PAR PROCEDES

.MECANIQUE
عنوا  املقر االجتماعي : 56 طر1ق 
عب  الشقف سايس فاس  - 30000 

فاس  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة الزعيم اكرام  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيدة الزعيم اكرام  
زنقة دضشق طر1ق ايموزاا  000000 

فاس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيدة الزعيم اكرام  
زنقة دضشق طر1ق ايموزاا  000000 

فاس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   18 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1254.
 07I

Fidogest

MESAB PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidogest
 GH1 IMM1 N°2 RCE AL BADR

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20300، CASA MAROC

MESAB PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 8 
اقاضة بسمة  2  عمااة 2  عي  السبع 

20250 الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496057
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MESAB PROMO
غرض الشركة بإيجاز : • االنعاش 

العقااي

• ضختلف اشغال البناء

االشغال  جميع  عاضة  بصفة  و 

املتعلقة بالنشاط الرئي�سي.
 8 اقم   :  : عنوا  املقر االجتماعي 

اقاضة بسمة  2  عمااة 2  عي  السبع 

20250 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : عابد  بكاللوش  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : السيد بكاللوش ضسعود 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عابد  بكاللوش  السيد 

 RUE 1 SIDI MAAROUF 6 RES AL

FIDA  20530 الداا البيماء املغرب.

ضسعود  بكاللوش  السيد 

  FRANCE RES LA GARE  )عنوانه)ا

75000 باايس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(   عابد  بكاللوش  السيد 

 SIDI MAAROUF 6 RES AL FIDA

20530 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 7 7717.

 08I

Sacofi

TASSHILAT FLORIDA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

Sacofi

  RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

TASSHILAT FLORIDA شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 15 

تقسيم الفتح سوق سيدي ضعروف 

الداا البيماء 20000 الداا البيماء  

املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.431727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا   2021 ضااس   30 في  املؤاخ 

ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 

 TASSHILAT الوحيد  الشر1ك  ذات 

 10.000 ضبلغ ابسمالها    FLORIDA

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

تقسيم الفتح سوق سيدي   15 اقم 

 20000 البيماء  الداا  ضعروف 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيماء   الداا 

. AMIABLE

 15 و حدد ضقر التصفية ب اقم 

ضعروف   سيدي  سوق  الفتح  شطر 

الداا البيماء  20000 الداا البيماء  

املغرب. 

و عي :

السيد)ة( فيص2  الزاهوني عبده 

2 عمااة    و عنوانه)ا( تعاونية الفدا 

اقم 13 سيدي ضعروف الداا البيماء 

املغرب  البيماء   الداا    20000

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773274.

 09I
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L2PCONSEIL

إسباس 
صواب)فهميتكس:سابقا(

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

L2PCONSEIL

 HAY ADIL HAY MOHAMADI،

20570، CASA MAROC

إسباس صواب)فهميتكس:سابقا( 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : شااع 
الفوااات تجزئة صواب زنقة 1اقم 

15 الحي املحمدي 20570 الداا 

البيماء املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.132013

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2021 تقرا ح2  املؤاخ في 03 فبراير 

صواب)فهميتكس:سابقا(  إسباس 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

ابسمالها  ضبلغ  الوحيد  الشر1ك 

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

تجزئة  الفوااات  شااع  اإلجتماعي 
صواب زنقة 1اقم 15 الحي املحمدي 

الداا البيماء املغرب نتيجة   20570

الإلغالق التام للشركة.

و عي :

و  فهمي  الحسن   السيد)ة( 
اقم   3 األزهر عمااة  قاضة  عنوانه)ا( 

 20620 البرنو�سي   6/2 شطر   18

)ة(  كمصفي  املغرب  البيماء  الداا 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

شااع  وفي   2021 فبراير   03 بتاا1خ 
1اقم  زنقة  تجزئة صواب  الفوااات 

الداا   20570 املحمدي  الحي   15

البيماء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773364.

 10I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

MATECHWEB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

MATECHWEB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب 

اقم 15 الطابق الثاني الحي الصناعي 

سيدي غانم ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112913

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MATECHWEB

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال والتسو1ق الرقمي.

ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقم 15 الطابق الثاني الحي الصناعي 

  0000  - ضراكش  غانم  سيدي 

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   50   : السيد الهمتي زكر1ا 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 50   : نزاا  املعطي  بيت  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكر1ا  الهمتي  السيد 
 116 اقم   15 بلوك   01 تجزئة از1كي 

ضراكش  0000  ضراكش  املغرب .
السيد بيت املعطي نزاا  عنوانه)ا( 
ضراكش  املحاضيد   213 اقم  اغلي 

0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زكر1ا  الهمتي  السيد 
 116 اقم   15 بلوك   01 تجزئة از1كي 

ضراكش  0000  ضراكش املغرب
السيد بيت املعطي نزاا  عنوانه)ا( 
ضراكش  املحاضيد   213 اقم  اغلي 

0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122305.
 11I

jilovta sarl

 EXCELLENCE TRAVTECH
FUSION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 EXCELLENCE TRAVTECH
FUSION  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 2034 

طر1ق النجد 2 سيدي يحي  - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
36869

 23 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 EXCELLENCE TRAVTECH

. FUSION
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاضة او  املختلفة .
 2034  : االجتماعي  املقر  عنوا  
طر1ق النجد 2 سيدي يحي  - 60000 

وجدة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة اجا بواي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
حي  السيدة اجا بواي عنوانه)ا( 
 31 اقم   50 ب  طر1ق  لخمر  �سي 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
حي  السيدة اجا بواي عنوانه)ا( 
 31 اقم   50 ب  طر1ق  لخمر  �سي 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   18 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 956.

413I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LAHROUCHA TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
LAHROUCHA TRANS  شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

السالم، زنقة حمام الخير، اقم 23 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17607

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. LAHROUCHA TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير 

الـتجــاا1ـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــ2 

املـنـقــوالت الـعـقـاا1ـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

ضـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

بو غيـر ضـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــواة 

بعـــــاله.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
السالم، زنقة حمام الخير، اقم 23 - 

73000 الداخلة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الفوتات الحسن  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الفوتات الحسن  عنوانه)ا( 
شااع اضليلي، زنقة اغو1نيت، شقة 2 

73000 الداخلة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الفوتات الحسن  عنوانه)ا( 
شااع اضليلي، زنقة اغو1نيت، شقة 2 

73000 الداخلة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 398.

415I

FIDUCIAIRE ATLAS

STE GHALI ISSKANE
شركة املساهمة

افع ابسمال الشركة

FIDUCIAIRE ATLAS

 ،RUE ZERKTOUNI ، 30000  2

فاس املغرب

STE GHALI ISSKANE  شركة 

املساهمة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم   

بلوك ب حي الوفاق زواغة العليا فاس   

- 30000 فاس املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

29645 فاس.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   17 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   2. 00.000»

 2.500.000» إلى  داهم»   100.000»

داهم» عن طر1ق :  إدضاج احتياطي بو 

باباح بو عالوات إصداا في ابس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 435/2021.

416I

BALI PRO SARL

BALI PRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BALI PRO SARL

23، زنقة 66، الطابق السفلي، 

برواقة، ، 90090، طنجة املغرب

BALI PRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 23، زنقة 

66، الطابق السفلي، برواقة، - 

90090 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114675

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PRO SARL

تجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عاضة و بشغال ضختلفة.

 ،23  : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة 66، الطابق السفلي، برواقة، - 

90090 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

200 حصة    : السيد البقالي علي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد البقالي حمزة :  200 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد البقالي بحمد :  200 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : يوسف  البقالي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : خديجة  البقالي  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 ،3 البقالي علي عنوانه)ا(  السيد 
 90090 النصر،  تجزئة   ،26 زنقة 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  حمزة  البقالي  السيد 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بحمد  البقالي  السيد 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  البقالي  السيد 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب.
السيدة البقالي خديجة عنوانه)ا( 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 ،3 البقالي علي عنوانه)ا(  السيد 
 90090 النصر،  تجزئة   ،26 زنقة 

طنجة املغرب
عنوانه)ا(  حمزة  البقالي  السيد 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب
عنوانه)ا(  بحمد  البقالي  السيد 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب
عنوانه)ا(  يوسف  البقالي  السيد 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب
السيدة البقالي خديجة عنوانه)ا( 
 90090 3، زنقة 26، تجزئة النصر، 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة بطنجة  بتاا1خ - تحت اقم -.

 18I

LEADER FINANCE

VISUAL CONST
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VISUAL CONST شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي اقم 267/1 إزدهاا ضراكش - 
0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113069

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VISUAL CONST

بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السفلي اقم 1/267 إزدهاا ضراكش - 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

السيد يوسف ااو1اني  :  10.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد يوسف ااو1اني  

 16 اقم  بولغرايب  الكدية  دواا 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد يوسف ااو1اني  

 16 اقم  بولغرايب  الكدية  دواا 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 28 122.

 20I

FIDUCIAIRE ATLAS

STE JANE ISKANE

شركة املساهمة

افع ابسمال الشركة

FIDUCIAIRE ATLAS

 ،RUE ZERKTOUNI ، 30000  2

فاس املغرب

STE JANE ISKANE شركة 

املساهمة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

القرو1ي  اقم القطعة 2 2 طر1ق 

عي  الشقف فاس  - 30000 فاس 

املغرب.

افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

29823 فاس .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   05 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

«0.000 7 داهم» بي ضن «100.000 

عن  داهم»   8 0.000» إلى  داهم» 

إدضاج احتياطي بو باباح بو    : طر1ق 

عالوات إصداا في ابس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   08 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 99/2021.

 21I

Anacardier

اناكاردي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

Anacardier

 Secteur 21 Bloc C N°8 Hay Riad

، 10100، Rabat Maroc

اناكاادي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : قطاع 21 

بلوك س اقم 8 حي الر1اض - 10000 

الرباط املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.112460

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2020 دجنبر   30 في  املؤاخ 
املسؤولية  اناكاادي شركة ذات  ح2 
املحدودة ضبلغ ابسمالها 1.000 داهم 
 21 قطاع  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  
بلوك س اقم 8 حي الر1اض - 10000 
الرباط املغرب نتيجة لوقف النشاط.

و عي :
و  غنام   سفيا     السيد)ة( 
 8 بلوك س اقم   21 قطاع  عنوانه)ا( 
املغرب   الرباط    10000 حي الر1اض  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
بتاا1خ 30 دجنبر 2020 وفي قطاع 21 
بلوك س اقم 8 حي الر1اض - 10000 

الرباط املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 018 .
 22I

ضكتب املحاسبة الفا�سي

 LOTISSEMENT REBAHI ET
BENABOUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

ضكتب املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة اقم   ، 

93000، تطوا  املغرب
 LOTISSEMENT REBAHI ET

BENABOUD  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي ضكتب اقم 
27، بلوك  ، اقاضة ب، والية سانتر، 
شااع الجوال ، تطوا  - 93000 

تطوا  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
6365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 فبراير   08 املؤاخ في 
 LOTISSEMENT» تسمية الشركة ضن
إلى   »  REBAHI ET BENABOUD

. » WIAYA CENTER»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  0  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 745.

 2 I

bemultico  بيمولتيكو

PATISSERIE BENMOUSSA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

bemultico  بيمولتيكو
اقم 106 شقة اقم 01 الز1تو  

املعركة -ضكناس ، 50060، ضكناس 

ضكناس

  PATISSERIE BENMOUSSA

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي اقم 102 

سوق لهديم ضكناس - 50000 

ضكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.52417

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   22 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستراد و التصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1761.

426I

Ascensu

IMOHANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

Ascensu

37 داوود الداهيري، الطابق 3، 

املعاا1ف، ، 20330، الداا البيماء 

املغرب

IMOHANA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عي  

تاوجطات، اقم 10، إقاضة االبراا، 

الطابق 7، شقة 12 - 20050 

البيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.393713

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تمت   2021 ضااس   17 في  املؤاخ 

املصادقة على :

الر1في  حياة    )ة(  تفو1ت السيد 

السعيدي 500 حصة اجتماعية ضن 

)ة(  السيد  بص2 500 حصة لفائدة  

يوسف حرضة بتاا1خ 17 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772377.

 27I

PARAMEDICAL CASA DESPANA

 PARAMEDICAL CASA

DESPANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PARAMEDICAL CASA DESPANA

 Garage 3, N°44, Boulevard

 AHFIR, OUJDA ، 60000، Oujda

Maroc

 PARAMEDICAL CASA DESPANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Garage 3, وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 N°44, Boulevard AHFIR, OUJDA

- 60000 Oujda Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36967

في  ضؤاخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.PARAMEDICAL CASA DESPANA
 Achat et : غرض الشركة بإيجاز

.vente du matériel médical
 Garage  : عنوا  املقر االجتماعي 
 3, N°44, Boulevard AHFIR,
.OUJDA - 60000 Oujda Maroc

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 Abdelilah FARAJI السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
 FARAJI Abdelilah السيد 
 BD EL JAHID NR 18 عنوانه)ا( 

.60000 Oujda Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 FARAJI Abdelilah السيد 
 BD EL JAHID NR 18 عنوانه)ا( 

60000 Oujda Maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1116.

 28I

MORAFID CONSEILS

BOUGHAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS
 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOUGHAE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 
10 الطابق السفلي ضح2 اقم 1 

سعادة تاضنصوات ضراكش - 0000  
ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113197

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BOUGHAE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق.

عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 1 اقم  ضح2  السفلي  الطابق   10

سعادة تاضنصوات ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : اشيد  بولعجول  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : عيصام  العالم  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بولعجول اشيد عنوانه)ا( 
ضلول  ايت  تمسية  اخربا   دواا 

0000  تااودانت املغرب.

عنوانه)ا(  عيصام  العالم  السيد 

شيشاوة  تلمات  شااع  النهمة  حي 

0000  شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد العائر اداي�سي عبد الواحد 

اوالد  الدين  كمال  حي  عنوانه)ا( 

التايمة  0000  تااودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122549.

 29I

CABINET MARZAK MOHAMMED

ARMA STRUCTURE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK

MOHAMMED

 N°38 RUE LONDON APPT01

 EL JADIDA ، 24013، EL JADIDA

MAROC

ARMA STRUCTURE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة ب  

الطابق الثاني إقاضة نوا بئر بنزاا   2 

شااع بئر بنزاا  - 000 2 الجديدة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17779

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ARMA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.STRUCTURE

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضكتب الدااسات  بنشطة الهندسة، 

واملهن  الحرف  لجميع  والتمتير 

املتعلقة بالبناء

الحرف  وجميع  البناء  بشغال 

واملهن املتعلقة بها 

التجااة العاضة 

شقة ب    : عنوا  املقر االجتماعي 

بنزاا    بئر  نوا  إقاضة  الثاني  الطابق 

2 شااع بئر بنزاا  - 000 2 الجديدة 

املغرب .
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

عثما   ضحمد  البوز1دي  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عثما   ضحمد  البوز1دي  السيد 
عنوانه)ا( اقم 1  زنقة النباتات تجزئة 

األندلس 000 2 الجديدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عثما   ضحمد  البوز1دي  السيد 
عنوانه)ا( اقم 1  زنقة النباتات تجزئة 

األندلس 000 2 الجديدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 08 ضااس 

2021 تحت اقم 26134.
430I

N2M CONSEIL-SARL

MH2T COMPANY SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 MH2T COMPANY SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب ا اقم 311 - 62000 الناظوا 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
21859

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 MH2T : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.COMPANY SARL AU
نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 

توظيف العمالة..
: حي اوالد  عنوا  املقر االجتماعي 
بوطيب ا اقم 311 - 62000 الناظوا 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
1.000 حصة    : السيد حلي ضنير 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  ضنير  حلي  السيد 
 62000  10 9 اقم  الر1كوالايس زنقة 

الناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  ضنير  حلي  السيد 
 62000  10 9 اقم  الر1كوالايس زنقة 

الناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 633.

431I

MON COMPTABLE SARL

MFD TRANSPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MFD TRANSPORTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي 95-97 
زنقة البيماء الطابق   شقة 8  - 

60000 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.34997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   17 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

للبمائع  والدولي  الوطني  النق2 

لحساب الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   05 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1175.

432I

FIDOLIN

TRANS BENNAJAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN

 AV MOHAMED V IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET SALE ، 11150،

SALE MAROC

TRANS BENNAJAR شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 957 

حي الفتح الصخيرات - 12050 تمااة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

132599

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.BENNAJAR

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 12050 - 957 حي الفتح الصخيرات 

تمااة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بالنجاا نوا الدين :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1000  : السيد بالنجاا نوا الدين 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

الدين  نوا  بالنجاا  السيد 

لواللدة اوالد عليا  تمااة  عنوانه)ا( 

12010 تمااة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الدين  نوا  بالنجاا  السيد 

لواللدة اوالد عليا  تمااة  عنوانه)ا( 

12010 تمااة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  بتمااة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 5360.

433I

اثتمانية صال ح الدين

  META ENERGIES & MINES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اثتمانية صال ح الدين

عمااة 423 شقة 3 ابواب ضراكش 

زو  39 ضراكش ، 0000 ، ضراكش 

املغرب

  META ENERGIES & MINES

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 

كتبية 1 شقة 17 كليز شااع 

الزاقطوني ضراكش  - 0000  

ضراكش  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113235

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 META  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

. ENERGIES & MINES  SARL

غرض الشركة بإيجاز : -1 ضحطة 

اال ستيراد و   -  2 الو قود و البنزين  

التصدير  3 - اال ستغال ل املعدني.

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع  كليز   17 شقة   1 كتبية 

  0000  - ضراكش   الزاقطوني 

ضراكش  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

000.000.  داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضشااك ضصطفى :  20.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  : اضي   ضحمد  ضشااك  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   20.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضشااك ضصطفى عنوانه)ا( 

25 عي  السبع  عكاشة الداا البيماء 

20250 الداا البيماء املغرب.

اضي   ضحمد  ضشااك  السيد 

عكاشة  السبع   عي    25 عنوانه)ا( 

الداا البيماء 20250 الداا البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضشااك ضصطفى عنوانه)ا( 

25 عي  السبع  عكاشة الداا البيماء 

20250 الداا البيماء املغرب

اضي   ضحمد  ضشااك  السيد 

عكاشة  السبع   عي    25 عنوانه)ا( 

الداا البيماء 20250 الداا البيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122569.

434I

CABINET MARZAK MOHAMMED

MAZA ARCHI
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK

MOHAMMED

 N°38 RUE LONDON APPT01

 EL JADIDA ، 24013، EL JADIDA

MAROC

MAZA ARCHI شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة 11 

عمااة 16 إقاضة  ياسمينة الطابق 

الثاني شااع بئر بنزاا  - 000 2 

الجديدة  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17743

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MAZA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.ARCHI

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعماا1ة والتعمير

التصميم والهندسة الداخلية  .

 11 : شقة  عنوا  املقر االجتماعي 

الطابق  ياسمينة  إقاضة    16 عمااة 

 2 000  - بنزاا   بئر  شااع  الثاني 

الجديدة  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بدوي ضصطفى 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بدوي ضصطفى عنوانه)ا( 

 2 000  1 نواس  تجزئة   12 اقم 

الجديدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بدوي ضصطفى عنوانه)ا( 

 2 000  1 نواس  تجزئة   12 اقم 

الجديدة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 02 ضااس 

2021 تحت اقم 26100.

435I

N2M CONSEIL-SARL

NADORTEX SARL-AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NADORTEX SARL-AU شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضوسكو اقم  0 الطابق الثاني اقم 

 0 لعري الشيخ - 62000 الناظوا 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21837

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NADORTEX SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : - التصدير 

و االستيراد

و  االغطية   - املنسوجات  بيع   -

املالبس.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقم  الثاني  الطابق  اقم  0  ضوسكو 

الناظوا   62000  - الشيخ  لعري   0 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ياسي   يحياوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسي   يحياوي  السيد 

 62000 شيكر  بني  تاوا1رت  دواا 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ياسي   يحياوي  السيد 

 62000 شيكر  بني  تاوا1رت  دواا 

الناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 628.

436I
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SETAMATERIAUX

SETAMATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SETAMATERIAUX

 GUISSER ، 26352، SETTAT

MAROC

SETAMATERIAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

يسرسطات  - 26352 
ٗ
سطات ك

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

6447

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SETAMATERIAUX

ضختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال واشغال البناء.

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 26352  - يسرسطات  
ٗ
ك سطات 

سطات املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : ضحمد  نصيفي  السيد  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : عبد هللا  نصيفي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

نصيفي ضحمد عنوانه)ا(  السيد  

بن داوود  يسر اوالد سيدي  
ٗ
ضركز ك

سطات  26352 سطات املغرب.

السيد نصيفي عبد هللا عنوانه)ا( 

بن داوود  يسر اوالد سيدي  
ٗ
ضركز ك

سطات  26352 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

نصيفي ضحمد عنوانه)ا(  السيد  

داوود  بن  سيدي  اوالد  يسر 
ٗ
ك ضركز 

سطات  26352 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  االبتدائية بسطات  

2021 تحت اقم 157/21.

437I

N2M CONSEIL-SARL

LINAMEDSPOR SARL-AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 LINAMEDSPOR SARL-AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الحي 

القديم زنقة 08 اقم 57 العروي - 

62000 الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21845

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LINAMEDSPOR SARL-AU

النق2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبمائع  الدولي  و  الوطني 

الغير..

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - العروي   57 اقم   08 زنقة  القديم 

62000 الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بن الضي  ضحمد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بن الضي  ضحمد عنوانه)ا( 

 62000  17 اقم  حي تاو1مة زنقة  0 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بن الضي  ضحمد عنوانه)ا( 

 62000  17 اقم  حي تاو1مة زنقة  0 

الناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 629.

438I

N2M CONSEIL-SARL

EL HASSANI INSPAMAROC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 EL HASSANI INSPAMAROC

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الحسن االول زنقة 5 اقم 19 الطابق 

الثاني اقم   - 62000 الناظوا 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.20493
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 05 ضااس 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقم   5 زنقة  االول  الحسن  «شااع 
 62000  - اقم    الثاني  الطابق   19
طه  «شااع  إلى  املغرب»  الناظوا 
 62000  -  95 زنقة   156 حسي  اقم 

الناظوا  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 21 ضااس 

2021 تحت اقم 631.

439I

HARZEM SERVICES SARLAU

YOPARA PHARMACIE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

YOPARA PHARMACIE  
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها االجتماعي  : 1  زنقة 

11 يناير برشيد 
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
12961

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2019 يوليوز   05
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتماء 

.YOPARA PHARMACIE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضستلزضات األدو1ة و ضواد التجمي2
زنقة    1  : عنوا  املقر االجتماعي 

11 يناير برشيد.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  ابسمال  ضبلغ 
داهم، ضقسم كالتالي:

 100 العياا فتيحة     السيدة:   -
حصة  بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة: العياا فتيحة    عنوانه )ا( 
الشقة ب3 حي الوحدة  العمااة ف2 

برشيد.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة: العياا فتيحة    عنوانه )ا( 
الشقة ب3 حي الوحدة  العمااة ف2 

برشيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاا1خ  برشيد  االبتدائية 

2019 تحت اقم 2298.

  0I

PREMIUM FINANCE

FERMA ZITOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FERMA ZITOUNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 
جواد عمااة اقم 109 شقة  اقم  

الطابق الثالث 43 شااع عبد الكر1م 
الخطابي  - 000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113249
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FERMA ZITOUNE
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

جميع انواع  األاا�سي الزااعية 
إنتاج واستغالل  جميع املنتجات 

الزااعية
في السوق الداخلي والخااجي..

اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقم   شقة    109 اقم  عمااة  جواد 
الطابق الثالث 43 شااع عبد الكر1م 

الخطابي  - 000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:
فاتحي  الصادق  عبد  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   5.000   :

للحصة .
السيد اضي  فاتحي :  5.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
فاتحي  الصادق  عبد  السيد 
اضرشيش زنقة الرازي اقم  عنوانه)ا( 

100 0000  ضراكش املغرب.
عنوانه)ا(  فاتحي  اضي   السيد 
 16 اقم  الشقة   01 نوا  اقاضة 
ضراكش    0000 جيليز  يوغزالفيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
فاتحي  الصادق  عبد  السيد 
اضرشيش زنقة الرازي اقم  عنوانه)ا( 

100 0000  ضراكش املغرب
عنوانه)ا(  فاتحي  اضي   السيد 
 16 اقم  الشقة   01 نوا  اقاضة 
ضراكش    0000 جيليز  يوغزالفيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122576.

  1I

FIDIS CONSEIL

SHOW MIX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SHOW MIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

1 بلوك ب اقم 493، الشقة اقم 03، 

ضـراكش - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

83761

بمقت�سى  عقد عرفي ضؤاخ في 11 

تم إعداد القانو    2017 ضن شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SHOW : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.MIX

غرض الشركة بإيجاز :  ضقاول في 

تنظيم الحفالت و املهرجانات الفنية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الشقة   ،493 بلوك ب اقم   1 املسيرة 

ضراكش    0000  - ضـراكش   ،03 اقم 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمد عي�سى :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : اضنكس  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عي�سى  ضحمد  السيد 
  0000 712، ضراكش  حي تااكة اقم 

ضراكش املغرب.
السيد السعيد اضنكس عنوانه)ا( 
حي الحرس بلوك 2 اقم 31، ضراكش 

0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عي�سى  ضحمد  السيد 
  0000 712، ضراكش  حي تااكة اقم 

ضراكش املغرب
السيد السعيد اضنكس عنوانه)ا( 
حي الحرش بلوك 2 اقم 31، ضراكش 

0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضن   20 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

شتنبر 2017 تحت اقم 6127.
  2I

SOCIETE ACCOUNTING ASSOCIATES

KAMDRIP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE ACCOUNTING
ASSOCIATES

 RESIDENCE AMITAF B
 APPARTEMENT N 20 ETAGE

 N° 5 RUE LOUBNANE GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
KAMDRIP شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 
الكر1م الخطابي إقاضة جواد عمااة 
109 شقة اقم 43 الطابق الثالث - 

0000   ضراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
105065

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يونيو   2 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KAMDRIP
بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضتنوعة بو بشغال البناء
الطاقة  ضعدات  وتجااة  تركيب 

الشمسية
تاجر وتركيب ضعدات الري

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 
إقاضة جواد عمااة  الخطابي  الكر1م 
 - الطابق الثالث   43 شقة اقم   109

0000   ضراكش  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد كمال الرافعي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرافعي  كمال  السيد 
قلعة   43000    9 اقم  النخي2  حي 

السراغنة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرافعي  كمال  السيد 
قلعة   43000    9 اقم  النخي2  حي 

السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   17 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 114304.
443I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 STE  HARIT FROID SARL 
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

 STE  HARIT FROID SARL AU 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 146 

النخلة 2 - 43000  قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

4165

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 شتنبر   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  STE   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.HARIT FROID SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PLOMBIER,CLIMATISATION

عنوا  املقر االجتماعي : اقم 146 

قلعة السراغنة    43000  -  2 النخلة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ابراهيم الحااث 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الحااث عنوانه)ا( 

حي الهناء 2 اقم 2996 43000 قلعة 

السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ابراهيم الحااث عنوانه)ا( 
حي الهناء 2 اقم 2996 43000 قلعة 

السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاا1خ 11 

شتنبر 2020 تحت اقم 218/2020.

   I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

فندق قصر املجاز
عقد تسيير حر ألص2 تجااي )األشخاص 

املعنو1و (

عقد تسيير حر ألص2 تجااي

فندق قصر املجاز 

قي  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الحسناوي  بعطى   2018 ضاي   17

املسج2   )L46831( السالم  عبد 

باملحكمة   85290 التجااي  بالسج2 

الحر  التسيير  حق  بطنجة  التجاا1ة 

لألص2 التجااي الكائن ب واد غاللة 

قصر املجاز  - 94152 طنجة املغرب 

لفائدة MJAZ MULTI SERVICE ملدة 

و   2018 يناير   01 3 سنة تبتدئ ضن 

تنتهي في 31 دجنبر 2027 ضقاب2 ضبلغ 

شهري قيمته 6.000 داهم.

445I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE BAB(  شركة باب الكوثر

) ALKAWTAR SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE BAB(  شركة باب الكوثر

ALKAWTAR SARL AU ( شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضرآب برقم 

60 زنقة الزاقطوني بافود. - 52200 

بافود املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1  91

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

 STE BAB ALKAWTAR(  باب الكوثر

.( SARL AU

نق2   )1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير.

2( بيع املواد الغذائية.

ضرآب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - بافود.  الزاقطوني  زنقة   60 برقم 

52200 بافود املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : العميم   الفتاح  عبد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

العميم   الفتاح  عبد  السيد 
الحمري  زنقة   101 اقم  عنوانه)ا( 

بافود 52200 بافود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

العميم   الفتاح  عبد  السيد 
الحمري  زنقة   101 اقم  عنوانه)ا( 

بافود 52200 بافود املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت اقم 154.

446I

Fiduciaire FICOTRAV

 PALM REST(  بالم ريست
)SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 PALM REST SARL(  بالم ايست

AU( شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

الر1صاني جماعة عرب الصباح ز1ز  

ص.ب 258 بافود  - 52200 بافود 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14577

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

بالم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.(PALM REST SARL AU(  ايست

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الر1صاني جماعة عرب الصباح ز1ز  

بافود   52200  - بافود    258 ص.ب 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

ضادوني  الزهيد  ضوالي  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000   : علوي 

داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
ضادوني  الزهيد  ضوالي  السيد 
علوي عنوانه)ا( اقم 30 شااع ضوالي 
بافود   52200 البطحاء  حي  ادايس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
ضادوني  الزهيد  ضوالي  السيد 
علوي عنوانه)ا( اقم 30 شااع ضوالي 
بافود   52200 البطحاء  حي  ادايس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 275.
  7I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE OTK(  شركة أوطك تراف
) TRAV SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE OTK(  شركة بوطك تراف
TRAV SARL AU ( شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر بوالد 
الزهراء عرب الصباح ز1ز بافود - 

52200 بافود املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
14493

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

 STE OTK TRAV( تراف   بوطك 

.( SARL AU

 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة بوالبناء.

2( بشغال العزل.

3(االستغالل الفالحي.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بوالد الزهراء عرب الصباح ز1ز بافود 

- 52200 بافود املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الراقي  عثما   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الراقي  عثما   السيد 

قصر بوالد الزهراء عرب الصباح ز1ز 

بافود 52200 بافود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الراقي  عثما   السيد 

قصر بوالد الزهراء عرب الصباح ز1ز 

بافود 52200 بافود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت اقم 155.

  8I

QUALICIA CONSULTING

 ALLIANCE EXPRESS SARL

AU
إعال  ضتعدد القرااات

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 ALLIANCE EXPRESS SARL AU

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقاضة 

اضي  الطابق 2 اقم  1 زنقة ضوالي 

علي الشر1ف املدينة الجديدة 

ضكناس - 50000 ضكناس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.48643

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

اضي   اقاضة  ضن  ضقرالشركة  تحو21 
زنقة ضوالي علي  اقم  1   2 الطابق 

ضكناس  الجديدة  املدينة  الشر1ف 

املركز  الر1حا    5 اقم  ضكناس  الى 

التجااي

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

استقالة ضسير الشركة السيد غياا 

 19/03/1974 بتاا1خ  املزداد  سعيد 

الر1حا   اقاضة   6 شقة   3 بعمااة 

الحاض2  م ج ضكناس و    3 ابن اشد 

PX80272  للبطاقة الوطنية اقم

على  ينص  الذي   :3 اقم  قراا 

للشركة  جديد  ضسير  تعيي   ضايلي: 

املزداد  الرزاق  عبد  غياا  السيد 

اقم  بمكناس   05/11/1975 بتاا1خ 

اغواي  طر1ق  الفاضلية  اقاضة   1  

اقم  الوطنية  للبطاقة  والحاض2 

PX805046
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وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

ضقر الشركة

على  ينص  الذي   :43 اقم  بند 

ضايلي: تغيير ضسير الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 90 1.

  9I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة أنورتراف

) ONURTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE ONURTRAV( شركة بنواتراف

SARL ( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

قصبة بن علي جماعة عرب الصباح 

ز1ز بافود - 52200 بافود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14579

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.( STE ONURTRAV SARL( بنواتراف

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة بو البناء

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

قصبة بن علي جماعة عرب الصباح 
ز1ز بافود - 52200 بافود املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : السيد يونس بن عينوس 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  : السيد عبد الحميد بن عينوس 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عينوس  بن  يونس  السيد 
عنوانه)ا( زنقة الداخلة الحي الجديد 

بافود  52200 بافود املغرب.

عينوس  بن  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة الداخلة الحي الجديد 

بافود  52200 بافود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عينوس  بن  يونس  السيد 
عنوانه)ا( زنقة الداخلة الحي الجديد 

بافود  52200 بافود املغرب

عينوس  بن  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة الداخلة الحي الجديد 

بافود  52200 بافود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 276.

450I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة فيكوطراف

)FICOTRAV SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE FICOTRAV( شركة فيكوطراف

SARL AU( شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي شااع 

ضحمد الخاضس اقم 283 بافود - 

52200 بافود املغرب.

تقليص هدف الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

91 1

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2021 تم حذف  09 فبراير  املؤاخ في 

األنشطة التالية ضن نشاط الشركة 

الحالي :

1(األشغال املختلفة بو البناء.

2( بيع ضواد املكتبيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت اقم 85/2021.

451I

PACIOFIS

SOCODILEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

SOCODILEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي حي 

الوحدة طر1ق تازة زنقة ا 11 اقم 37  

- 60000 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.19979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   08 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نق2 البمائع لحساب الغير .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   03 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 763.

452I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE SKMR( شركة اسكمر

) TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE SKMR( شركة اسكمر

TRAVAUX SARL ( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي توسعة 

عي  العاطي 2 اقم 99 الرشيدية  - 

52000 الرشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14559

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

 STE SKMR TRAVAUX( اسكمر 

.( SARL

غرض الشركة بإيجاز : 

1( األشغال املختلفة بو البناء.

2( بيع ضواد البناء.

توسعة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الرشيدية    99 اقم   2 عي  العاطي 

52000 الرشيدية  املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

ضحمد   العمااي  الصادقي  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   2.500   :

للحصة .

 2.500   : اشيد   كر1اني  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضحمد   العمااي  الصادقي  السيد 
النخي2    تجزئة   25 اقم  عنوانه)ا( 

احداف ازاو 53100 بزاو املغرب.

عنوانه)ا(  اشيد   كر1اني  السيد 
اقم 86 ااء النعيم 7 ضكناس  50000 

ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضحمد   العمااي  الصادقي  السيد 
النخي2    تجزئة   25 اقم  عنوانه)ا( 

احداف ازاو 53100 ازاو املغرب

عنوانه)ا(  اشيد  كر1اني  السيد 
اقم 86 ااء النعيم 7 ضكناس  50000 

ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت اقم 245.

453I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة عليمدان طراف

)ALIMADAN TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE( شركة عليمدا  طراف

ALIMADAN TRAV SARL( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

حنابو جماعة عرب الصباح غريس 

بافود - 52200 بافود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14575

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

 STE ALIMADAN( عليمدا  طراف 

.(TRAV SARL

 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة بو البناء.

2( التركيبات الكهرباء.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

حنابو جماعة عرب الصباح غريس 

بافود - 52200 بافود املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : عليوي  الحفيض  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

السيد عبد الواحد بنمدا  :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عليوي  الحفيض  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شااع ضوالي اشيد اقم 71 

حي البطحاء 52200 بافود املغرب.

بنمدا   الواحد  عبد  السيد 

عرب  فزنا  حنابو  قصر  عنوانه)ا( 

الصباح 52200 بافود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عليوي  الحفيض  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شااع ضوالي اشيد اقم 71 

حي البطحاء 52200 بافود املغرب

بنمدا   الواحد  عبد  السيد 

عرب  فزنا  حنابو  قصر  عنوانه)ا( 

الصباح 52200 بافود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 273.

454I

الفا كونسيلتو

LAARISSA SCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

الفا كونسيلتو

101 زنقة فرحات حشاد 

الدااالبيماء ، 20000، 

الدااالبيماء املغرب

LAARISSA SCA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 265 شااع 

الزاقطوني  الطابق التاسع  اقم 92 

- 20000 الدااالبيماء املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.445899

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2019 دجنبر   19 في  املؤاخ 

املصادقة على :

جواد الشباني  )ة(  تفو1ت السيد 

ضن  اجتماعية  حصة   50 االداي�سي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 بص2 

 19 اشيدة الشباني االداي�سي بتاا1خ 

دجنبر 2019.

جواد الشباني  )ة(  تفو1ت السيد 

ضن  اجتماعية  حصة   53 االداي�سي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    53 بص2 

 19 بتاا1خ  االداي�سي  الشباني  اجاء 

دجنبر 2019.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771196.

455I

CASABLANCA

FONOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CASABLANCA

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FONOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

ضصطفى املعاني اقم 191 - 20053 

الدااالبيماء املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.83775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرا ح2  22 دجنبر  املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 300.000 ضبلغ ابسمالها    FONOR

داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

 20053  -  191 ضصطفى املعاني اقم 

ح2   : املغرب نتيجة ل  الدااالبيماء 

الشركة.

زنقة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

 20000 -  191 ضصطفى املعاني اقم 

الدااالبيماء املغرب. 

و عي :

و  حما   سعيد   السيد)ة( 

زنقة ضصطفى املعاني اقم  عنوانه)ا( 

املغرب  البيماء  الداا   20200  191

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

زنقة ضصطفى املعاني اقم 191

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 765264.

456I
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omnium management

H-W BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

H-W BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 82 

اقاضة 52 شااع الحسن الثاني 

املدينة الجديدة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

64217

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 H-W  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.BUSINESS

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املهرجانات

تسيير املوااد البشر1ة

ضقاول في االشهاا

بيع بدوات املكتبة

اآلالت  التركيب  في  ضقاول 

الكهربائية

التداول.

 82 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

اقاضة 52 شااع الحسن الثاني املدينة 

الجديدة فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمد حيمود :  500 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : الرخيوي  وهيب  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حيمود  ضحمد  السيد 
 30000 تاونات  تيسة  املسيرة  حي 

تاونات املغرب.
السيد وهيب الرخيوي عنوانه)ا( 
 30000 تاونات  تيسة  الداخلة  حي 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حيمود  ضحمد  السيد 
 30000 تاونات  تيسة  املسيرة  حي 

تاونات املغرب
السيد وهيب الرخيوي عنوانه)ا( 
 30000 تاونات  تيسة  الداخلة  حي 

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بكتوبر   12 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 2632.
457I

compta jour

TAKE CAFE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc

TAKE CAFE  شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عملية 
االتفاق عمااة ب ضتجر ب  و ب3 
ضحاضيد 08 ضراكش - 0000  

ضراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
111835

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TAKE  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. CAFE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.RESTAURANT CAFE

عملية   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ب3  و  ب   ضتجر  ب  عمااة  االتفاق 

ضحاضيد 08 ضراكش - 0000  ضراكش  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

10.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

100 حصة    : السيدة نواة اوبالي 

بقيمة 10.000,00 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوبالي  نواة  السيدة 

عملية االتفاق عمااة ب ضتجر ب  و ب3 

ضحاضيد  0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اوبالي  نواة  السيدة 

عملية االتفاق عمااة ب ضتجر ب  و ب3 

0000  ضراكش  08 ضراكش  ضحاضيد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121092.

458I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SINAN ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
STE SINAN ISKANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
خليفة عمااة اغز1ف اقم 21 - 

23000 بني ضالل املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.5093

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2021 ضااس   01 املؤاخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

اغز1ف عمر كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 12 ضااس 

2021 تحت اقم 301.
459I

SAVOIR EXPERT

ATLAS DENTAIRE
شركة التماضن

قف2 التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
ATLAS DENTAIRE شركة التماضن
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي :  اقم 06  
الحدادين  املبنى الجديد ، صفرو  - 

31000 صفرو املغرب .
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرا ح2  املؤاخ في  2 فبراير 
ATLAS DENTAIRE شركة التماضن 
داهم   100.000 ابسمالها  ضبلغ 
  06 اقم  اإلجتماعي   ضقرها  وعنوا  
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 - املبنى الجديد ، صفرو   الحدادين  
نتيجة لح2  صفرو املغرب    31000

ضسبق.
و عي :

السيد)ة( جاد   عفيفي و عنوانه)ا( 
املغرب   صفرو    31000 صفرو  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
2021 وفي  اقم 06   بتاا1خ  2 فبراير 
 - املبنى الجديد ، صفرو   الحدادين  

31000 صفرو  املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   03 بتاا1خ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت اقم 51.

460I

BRIF BUSINESS OFFICE

 BOULANGERIE PATISSERIE
JNANE EL KHEIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE
 AVENUE MOHAMED V N° 13
 APP 3 BEN GUÉRIR ، 43150،

BEN GUERIR MAROC
 BOULANGERIE PATISSERIE
JNANE EL KHEIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
جنا  الخير اقم 2581 ابن جر1ر - 

43150 ابن جر1ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2585
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 BOULANGERIE PATISSERIE

.JNANE EL KHEIR

ضخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصنع الحلو1ات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ابن جر1ر   2581 جنا  الخير اقم 

43150 ابن جر1ر املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : السيد حني  عبد املجيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة لطيفة ايت وسكاا :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
املجيد  عبد  حني   السيد 
  8 اقم   8 عنوانه)ا( حي الفالح زنقة 
الداا البيماء 20450 الداا البيماء 

املغرب.
وسكاا  ايت  لطيفة  السيدة 
اقم  الخير  جنا   تجزئة  عنوانه)ا( 
ابن جر1ر   43150 ابن جر1ر   2581

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضهدي اكرديس عنوانه)ا( 
ابن   2581 اقم  الخير  جنا   تجزئة 

جر1ر 43150 ابن جر1ر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  جر1ر   بابن  االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 87.
461I

compta jour

 GENERATION
MULTISERVICES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc

 GENERATION MULTISERVICES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
املقاوضة داليا ب2/2 الشقة اقم 07 

ضراكش - 0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
111829

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.GENERATION MULTISERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Évènementiel Études générale
.travaux et accompagnements

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 07 املقاوضة داليا ب2/2 الشقة اقم 

ضراكش - 0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

10.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة هاجر اعراب  :  100 حصة 

بقيمة 10.000,00 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اعراب   السيدة هاجر 
الشقة  ب2/2  داليا  املقاوضة  شااع 
ضراكش    0000 ضراكش   07 اقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعراب   السيدة هاجر 
الشقة  ب2/2  داليا  املقاوضة  شااع 
ضراكش    0000 ضراكش   07 اقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121082.
462I

FICODEF

PRO BENNANI
إعال  ضتعدد القرااات

FICODEF
اقم 9 إقاضة بضنية شااع الجيش 

امللكي ، 30000، فاس املغرب
PRO BENNANI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

الجيش امللكي إقاضة بضنية اقم 9 - - 
فاس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.35623
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 28 دجنبر 2020
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
الحصص  جميع  بيع  على   املوافقة 
ضلكيتها  تعود  التي  اإلجتماعية 
بناني  وهشام  بناني  ضحمد  للشركاء 
وعبد الفتاح بناني إلى السيد العربي 

صابر
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي:  
املسيير  تعيي   بعد إستقالة جميع  
للشركة  ضسيرا  صابر  العربي  السيد 

ملدة غير ضحدودة. 
قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  الشك2  حو21 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة  ذات 

شر1ك واحد. 
قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 
اقم  املتجر  إلى  اإلجتماعي  املقر  نق2 
 ، تجزئة جنة ز1تو    206 قطعة    1

بنسودة فاس
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 14-7-6-4-1: الذي ينص 
على ضايلي: الشك2 القانوني- العنوا - 
 - املسير   - املساهمي     - املال  ابس 

اإلضماء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   18 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1252/2020.

463I
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FICODEF

MAALEM TRADE

إعال  ضتعدد القرااات

FICODEF

اقم 9 إقاضة بضنية شااع الجيش 

امللكي ، 30000، فاس املغرب

MAALEM TRADE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 36 بالد 

التازي ضلعب الخي2 الطابق الرابع 

اقم  - 30000 فاس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.54269

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 26 يناير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

املصادقة على تفو1ت 250 حصة ضن 

ابس املال الشركة ضن السيد حمزة 

التلمساني لفائدة بخيه ضحمد ياسي  

التلمساني

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

إلى  القانوني للشركة  تحو21 الشك2 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي:  

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

على  ينص  الذي   :6-7 اقم  بند 

ضايلي: ابس املال الشركة  و الشركاء : 

ضحمد ياسي  التلمساني1000 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1423/2021.

464I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE NEJJARI NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE NEJJARI NEGOCE

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الزنقة 

931 الرقم 03 تراست  انزكا  

86350 انزكا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

22717

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SOCIETE NEJJARI NEGOCE

. SARL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجهيزات املقاهي و املطاعم و الفنادق.

الزنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

انزكا   تراست    03 الرقم   931

86350 انزكا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 900   : السيد النجااي ضصطفي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 100   : فاطمة  الزاي  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضصطفي  النجااي  السيد 

 03 الرقم   931 الزنقة  عنوانه)ا( 

تراست انزكا  86350 انزكا  املغرب.

عنوانه)ا(  فاطمة  الزاي  السيدة 

الزنقة 931 الرقم 03 تراست انزكا  

86350 انزكا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاطمة  الزاي  السيدة 

الزنقة 931 الرقم 03 تراست انزكا  

86350 انزكا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   12 بتاا1خ  االبتدائية بانزكا   

2021 تحت اقم 646.

465I

COFISCOM

WAFOR 2022
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

WAFOR 2022 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا ملريس 

بغبال  - 63300 بركا  املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تقرا ح2  18 فبراير  املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها  ضبلغ    WAFOR 2022

ضقرها  وعنوا   داهم   10.000

 - بغبال   ملريس  دواا  اإلجتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  بركا    63300

االزضة االقتصادية.

دواا  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
بركا    63300  - ملريس بغبال بحفير 

املغرب. 
و عي :

و  هبوا  هللا   عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( دواا ملريس بغبال  63300 

بركا  املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   18 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 155/2021.

466I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE ALI HOMELUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
STE ALI HOMELUXURY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر 
اقم 60 إقاضة العلو1ة طر1ق عي  

الشقف - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67061
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ALI HOMELUXURY
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غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 
عناصر الديكوا واألثاث .

عنوا  املقر االجتماعي : ضتجر اقم 
60 إقاضة العلو1ة طر1ق عي  الشقف 

- 30000 فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد هشام التازي حني  :  600 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
  00   : الرايس  إيما   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
حني   التازي  هشام  السيد 
 1 سوبرانواد  إقاضة   39 عنوانه)ا( 
 30000 شااع إبن خطيب   5 الشقة 

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  الرايس  إيما   السيدة 
 5 الشقة   1 سوبرانواد  إقاضة   39
فاس   30000 خطيب  إبن  شااع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
حني   التازي  هشام  السيد 
 1 سوبرانواد  إقاضة   39 عنوانه)ا( 
 30000 شااع إبن خطيب   5 الشقة 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1558/2021.

467I

اوجيسا

أمانة.مأ
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

اوجيسا
18 شااع ضحمد بن عبد الرحمن ، 

93000، تطوا  املغرب
بضانة.ضأ  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 
طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عمر 

إبن بس طابق 3 اقم 26 - 90060 

طنجة  املغرب .

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.99233

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا   2020 دجنبر   31 في  املؤاخ 

ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 

ذات الشر1ك الوحيد بضانة.ضأ   ضبلغ 

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي شااع عمر إبن بس 

طنجة    90060  -  26 اقم   3 طابق 

املغرب  نتيجة ل : خسااة .

و حدد ضقر التصفية ب شااع عمر 

 90060  -  26 اقم   3 إبن بس طابق 

طنجة  املغرب . 

و عي :

و  إلحسوني  بحمد    السيد)ة( 

  2 00 كنتروپركن39  عنوانه)ا(  

)ة(  كمصفي  الدنمااك   كوبنهاغن  

للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 239814.

468I

FIDERSER

SOCIETE PARA SAIN
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

SOCIETE PARA SAIN شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

السالوي اقم 76 تجزئة ضبروكة 

كراج اقم 02 سيدي قاسم - 16000 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28815

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE PARA SAIN

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضنتجات  تاجر   . ضنتجات صيدالنية 

شبه طبية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضبروكة  تجزئة   76 اقم  السالوي 

كراج اقم 02 سيدي قاسم - 16000 

سيدي قاسم املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة اسماء حفيض 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة اسماء حفيض عنوانه)ا( 

 2 2 العمااة 32 الشقة  حي ابن سينا 

 16000 الجديد سيدي قاسم  الحي 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة اسماء حفيض عنوانه)ا( 

 2 2 العمااة 32 الشقة  حي ابن سينا 

 16000 الجديد سيدي قاسم  الحي 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  2  االبتدائية بسيدي قاسم  

ضااس 2021 تحت اقم 171.

469I

االستاذ ضحمد علمي ضوثق

IMS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االستاذ ضحمد علمي ضوثق
75 شااع املسيرة الخمراء املعاا1ف 

، 20000، الداا البيماء املغرب
IMS INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 
 CASABLANCA, 33 RUE
 D›ALGERIE, RESIDENCE

 SIYAME ANFA, APT 4, 2ème
 ETAGE CASABLANCA 20370

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495771
في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 IMS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.INVEST
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Hébergement et restauration,
 Restauration rapide, Import

.Export
 : االجتماعي  املقر  عنوا  
 CASABLANCA, 33 RUE
 D’ALGERIE, RESIDENCE
 SIYAME ANFA, APT 4, 2ème
 ETAGE CASABLANCA 20370

.CASABLANCA MAROC
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 20.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد اسماعي2 الشوفاني :  150 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 50   : بنمسعود  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الشوفاني  اسماعي2  السيد 

ضاابيال    P01-2 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.

السيدة سعاد بنمسعود عنوانه)ا( 

اسبانيا P01-2  ضاابيال اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الشوفاني  اسماعي2  السيد 

ضاابيال    P01-2 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

 70I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

DRISS PISCA SERVICES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES

 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET

 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS

حي بم ملحاا ص ب 91 بوجدوا ، 

71000، بوجدوا املغرب

DRISS PISCA SERVICES شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي السالم 
اقم 12 بوجدوا  - 71000 بوجدوا 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.16793

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

املؤاخ في 22 فبراير 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - بوجدوا    12 اقم  السالم  «حي 

«حي  إلى  املغرب»  بوجدوا   71000

الساللم اقم 396 بوجدوا  - 71000 

بوجدوا  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 ضااس  بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 764.

 71I

CENTRE D’AFFAIRES NEARSHORE

 CENTRE D›AFFAIRES

NEARSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES

NEARSHORE

إقاضة املستقبGH26 2 عمااة  234 

A اقم 2 سيدي ضعروف ، 20520، 

الدااالبيماء املغرب

 CENTRE D›AFFAIRES

NEARSHORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي إقاضة 

 A 234  عمااة GH26 2املستقب

اقم 2 سيدي ضعروف الدااالبيماء 

20520 الدااالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495243

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 CENTRE D’AFFAIRES  :

.NEARSHORE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشااات اإلداا1ة.

إقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 A  234 عمااة    GH26 املستقب2 

سيدي ضعروف الدااالبيماء   2 اقم 

20520 الدااالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة فاطمة حام  :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 250   : بوصالح  سفيا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حام   فاطمة  السيدة 

عمااة  234   GH26 2إقاضة املستقب

 20520 ضعروف  سيدي   2 اقم 

الدااالبيماء املغرب.

السيد سفيا  بوصالح عنوانه)ا( 

 372 عمااة   GH 2 إقاضة املستقب2 

 20520 ضعروف  سيدي   12 اقم 

الدااالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حام   فاطمة  السيدة 

عمااة  234   GH26 2إقاضة املستقب

 20520 ضعروف  سيدي   2 اقم 

الدااالبيماء املغرب

السيد سفيا  بوصالح عنوانه)ا( 

 372 عمااة   GH 2 إقاضة املستقب2 

 20520 ضعروف  سيدي   12 اقم 

الدااالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770911.

 72I

الحسي  فاضي2

MON UNIVERS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

الحسي  فاضي2

ضكتب اقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 

2 شااع عالل الفا�سي، إقاضة حرف 

ب، ضراكش ، 0000 ، ضراكش 

املغرب

MON UNIVERS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  بوا1دة 

تجزئة 2، اقم 60 تااكة، ضراكش - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112835

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MON  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.UNIVERS

داا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حمانة.

بوا1دة    : عنوا  املقر االجتماعي 

 - ضراكش  تااكة،   60 اقم   ،2 تجزئة 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

الزهراء  فاطمة  بنكيرا   السيدة 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  بنكيرا   السيدة 

البقال  شااع ضحمد   134 عنوانه)ا( 
  0000 جليز،ضراكش    1 اقم 

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  بنكيرا   السيدة 

البقال  شااع ضحمد   134 عنوانه)ا( 
  0000 جليز،ضراكش    1 اقم 

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 3692.

473I

LAS DONAS TRANS

 MAAINIA MOHAMED

TAQI ALLAH CAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

LAS DONAS TRANS

 NAHJ LAKRIKOU N°324

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU

 N°324 LAAYOUNE، 70000،

LAAYOUNE املغرب

 MAAINIA MOHAMED TAQI

ALLAH CAR  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

 HAY EL وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 AMAL 02 AV ABDELLAH BNOU

 MASOUD RUE EL BALKANI S/N

.- 70000 LAAYOUNE MAROC

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس   08 املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

كمسير   MAAINIA JAOUHARA

وحيد

تبعا إلقالة ضسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
10 ضااس  بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 996/2021.

 7 I

comptajouari

YASMINE CHERKI
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
YASMINE CHERKI شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الحسن الثاني تجزئة دازهرة اقم  2 
بني ضالل - 23000 بني ضالل املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.8791
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 12 ضااس 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«شااع الحسن الثاني تجزئة دازهرة 
اقم  2 بني ضالل - 23000 بني ضالل 
الثاني  الحسن  «شااع  إلى  املغرب» 
 - ضالل  بني  اقم  2  دازهرة  تجزئة 

23000 بني ضالل  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 364.

475I

MLF SOLUTIONS / م ل ف للحلول

MLF SOLUTIONS  /  م ل ف 
للحلول

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

MLF SOLUTIONS / م ل ف 
للحلول

128 زنقة العرعاا الطابق 2 اقم 6 

 CASABLANCA ،20370 ، البيماء

MAROC

MLF SOLUTIONS  /  م ل ف 

للحلول   شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 128 زنقة 

العرعاا الطابق 2 اقم 6 البيماء - 

20370  البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

494405

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MLF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

SOLUTIONS  /  م ل ف للحلول  .

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

التجهيزات املنزلية بجميع انواعها

تتبيت  في  الشركات  ضساعدة 

البراضج املعلوضاتية وتقديم االستشااة 

في ضيدا  املعلوضيات.
عنوا  املقر االجتماعي : 128 زنقة 
 - البيماء   6 اقم   2 العرعاا الطابق 

20370  البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضصطفى الهنتالي :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضصطفى الهنتالي عنوانه)ا( 
قصر لبحر 2 زنقة 3 اقم 53 البيماء 

20430  البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضصطفى الهنتالي عنوانه)ا( 
قصر لبحر 2 زنقة 3 اقم 53 البيماء 

20430  البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

476I

FIDUCIAIRE ENNOUR

HADDAD ISKAN SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

 HADDAD ISKAN SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  الياسمي  

بلوك ب الرقم  2 الطابق الثاني 

الفقيه بن صالح - 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

4675

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HADDAD ISKAN SARL AU

ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي - اعمال ضتنوعة .
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عنوا  املقر االجتماعي :  الياسمي  
الثاني  الطابق  الرقم  2  ب  بلوك 
الفقيه بن صالح - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.600.000 داهم، ضقسم كالتالي:
 16.000   : سعيد  حداد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  حداد  السيد 
 76 تجزئة الياسمي  بلوك ب الرقم 
الفقيه بن  الفقيه بن صالح 23200 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  حداد  السيد 
 76 تجزئة الياسمي  بلوك ب الرقم 
الفقيه بن  الفقيه بن صالح 23200 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
اقم  تحت   2021 ضااس   26 بتاا1خ 

.104/2021
 77I

akassri omar

ديليفروست
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

akassri omar
 avenue echbilia zenkat 3 derb
 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
ديليفروست شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املراب حي 

الرضيالت ضرتي2 - 93150 ضرتي2 
املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
29025

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ديليفروست.

تصنيع و   : غرض الشركة بإيجاز 

توزيع الثلج.

املراب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضرتي2   93150 - حي الرضيالت ضرتي2 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

الدفوف  السالم  عبد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.

 : الدفوف  السالم  عبد  السيد 

1000 بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

الدفوف  السالم  عبد  السيد 

ضدا1د   28087 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الدفوف  السالم  عبد  السيد 

ضدا1د   28087 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 717.

 78I

داعة ااشادات ش.م.م

SOCIETE OASIS DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

داعة ااشادات ش.م.م

15 شااع بئر بنزاا  صندوق بر1د 

10 تصوضعت 15 شااع بئر بنزاا  

صندوق بر1د 10 تصوضعت، 

45000، وازازات املغرب

SOCIETE OASIS DU SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

اعر1ب اضحاضيد الغزال   - 45600 
زاكواة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

. 79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   03 في  املؤاخ 

املصادقة على :

الوهاب  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة    0 الكاسمي 

)ة(  السيد  100 حصة لفائدة   بص2 

فبراير   03 بتاا1خ  الكاسمي  فيص2 

.2021

الوهاب  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة    0 الكاسمي 

)ة(  السيد  100 حصة لفائدة   بص2 

ضحمد و1حيى بتاا1خ 03 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بزاكواة  

2021 تحت اقم  2.

 79I

distra conseils

 TAMENSOURT METAL

INDUSTRIE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
اقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 0000 ، ضراكش املغرب

 TAMENSOURT METAL

INDUSTRIE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN N 1 ARTICLE 18

 TRANCHE 7 TAMENSOURT

MARRAKECH - 40000 ضراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1127 1

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 TAMENSOURT METAL  :

.INDUSTRIE

ضقاول   •  : غرض الشركة بإيجاز 

نجااة األملنيوم بو املعد  بو البي في 

�سي

• ضقاول إنشاءات ضعدنية

عربات  وإصالح  لبناء  ضقاول   •

وضعدات السكك الحديدية

• ضشغ2 ضنشأة صناعية بو تصنيع 

بلواح ضعدنية

• ضقاول البناء بو البناء

التاجر بو الوسيط الذي يتولى   •

االستيراد والتصدير.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

 MAGASIN N 1 ARTICLE 18

 TRANCHE 7 TAMENSOURT

ضراكش   MARRAKECH -  0000

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد داود االنصااي 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

االنصااي عنوانه)ا(  داود  السيد 
  0000 دواا اسداو  تزاا1ن زاكواة 

ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
االنصااي عنوانه)ا(  داود  السيد 
  0000 دواا اسداو  تزاا1ن زاكواة 

ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  2  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 3598.

 80I

akassri omar

تاخفرت
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

akassri omar
 avenue echbilia zenkat 3 derb
 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
تاخفرت شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 8 زنقة 
1 شااع املسيرة الطابق 2 ضرتي2  - 

93150 ضرتي2 املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
29027

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

تاخفرت.
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاضة للبناء و التشطيب.
زنقة   8  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ضرتي2    2 شااع املسيرة الطابق   1

93150 ضرتي2 املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد اساضة يرو  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
1000 بقيمة   : السيد اساضة يرو  

100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد اساضة يرو  عنوانه)ا( شااع 
وهرا  زنقة ا اقم  0 تطوا  93000 

تطوا  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اساضة يرو  عنوانه)ا( شااع 
وهرا  زنقة ا اقم  0 تطوا  93000 

تطوا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 718.
 81I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

فيــــفــــــا  آثـــــاث  و ديــكــــــور -  
ش.ذ.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
فيــــفــــــا  آثـــــاث  و ديــكــــــوا -  ش.ذ.م.م.  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 31 زنقــــة 
آبـــو إسحـــاق وجــــاج املــعــــاا1ــــف  -- 

20330 البيمــاء  املغــــرب .

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.197.851
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  املؤاخ في 15 دجنبر 
-  ش.ذ.م.م.   آثـــــاث  و ديــكــــــوا  فيــــفــــــا  
شركة ذات املسؤولية املحدودة ضبلغ 
وعنوا   داهم   10.000 ابسمالها 
آبـــو  زنقــــة   31 اإلجتماعي  ضقرها 
إسحـــاق وجــــاج املــعــــاا1ــــف  -- 20330 
لألزضــة  نتيجة  املغــــرب   البيمــاء  

اإلقتصـــاديـة.
و عي :

السيد)ة( عمـــر اضــرانـــي  وعنوانه)ا( 
النخـــيـــ2   حـــي  الخنســـاء  زنقــة   11
20340 البيمــاء   املـــغــــــرب    كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
بتاا1خ 15 دجنبر 2020 وفي 31 زنقــــة 
 -- املــعــــاا1ــــف   وجــــاج  إسحـــاق  آبـــو 

20330  الدااالبيماء  املــــغــــرب   .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772.513.
 82I

داعة ااشادات ش.م.م

SOCIETE OASIS DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

داعة ااشادات ش.م.م
15 شااع بئر بنزاا  صندوق بر1د 10 
تصوضعت، 45000، وازازات املغرب
SOCIETE OASIS DU SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها االجتماعي دواا 

اعر1ب اضحاضيد الغزال  دواا اعر1ب 
اضحاضيد الغزال  45600 زاكواة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
. 79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   03 في  املؤاخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

ضقاولة في بشغال التشجير.
النباتات  البذوا،  وبيع  شراء 

واألشجاا وك2 ضا يتعلق بها. .
* تحيي  القانو  األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بزاكواة  

2021 تحت اقم  2.

483I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

نــــــدا  عــــقـــــار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
نــــــدا  عــــقـــــاا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 73 ب  شــااع 
ضـــوالي ادا1ــــس األول  إقــاضــة نبيـــلـــة 
2  حــي ضــرس السلطـــا   -- 20210 

البيمــاء  املــغــــرب  
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496.175
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
نــــــدا    : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

عــــقـــــاا.
: اإلنـــعـــــاش   غرض الشركة بإيجاز 

الـعـــقــــااي .
ب    73  : االجتماعي  املقر  عنوا  
إقــاضــة  األول   ادا1ــــس  ضـــوالي  شــااع 
 -- السلطـــا    ضــرس  حــي    2 نبيـــلـــة 

20210 البيمــاء  املــغــــرب  .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : )األب(  السيد ضحمــد الخـطـــاب  

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

السيد ضحمــد الخـطـــاب )اإلبــن(  :  

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

)األب(  الخـطـــاب   ضحمــد  السيد 
حــي  سنــوســي  زنقــة   16 عنوانه)ا( 

الـداخـــلــــة  20350 البيمــاء   املــغــــرب .

الخـطـــاب  ضحمــد  السيد 
اإلضــام  زنقــة   54 عنوانه)ا(  )اإلبــن(  

 20350 الـداخلــة   حــي  القسطــالنــي 

البيمــاء  املــغــــرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضحمــد الخـطـــاب   عنوانه)ا( 
الـداخـــلــــة   حــي  سنــوســي  زنقــة   16

20350  البيمــاء     املــغــــرب 

السيد  ضحمــد الخـطـــاب  عنوانه)ا( 
حــي  القسطــالنــي  اإلضــام  زنقــة    

الـداخلــة  20350 البيمــاء   املــغــــرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771.877.

 8 I

CAGERE

SAHILITY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

CAGERE

258  زنقة ضصطفى املعاني ، 

20130، الداا البيماء املغرب

SAHILITY شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 ، شااع 

 les Alpes  بحمد املجاتي إقاضة

الطابق األول ، ضكتب 8 - 20330 

الداا البيماء املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.286067

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في 15 دجنبر 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

ضبلغ    SAHILITY الوحيد  الشر1ك 

داهم وعنوا    10.000,00 ابسمالها 

شااع بحمد   ،  13 ضقرها اإلجتماعي 

الطابق   les Alpes إقاضة   املجاتي 

الداا   20330  -  8 ضكتب   ، األول 

الحـ2   : ل  نتيجة  املغرب  البيماء 

املسبـــق

 ،  13 ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

 les Alpes  شااع بحمد املجاتي إقاضة

 20330  -  8 ضكتب   ، األول  الطابق 

الداا البيماء املغرب. 

و عي :

و  سوا   سوفيا     السيد)ة( 

 N°1 Allée des presses عنوانه)ا(  

 A Plomb Conflants   78700

كمصفي  فرنسا   Sainte Honorine

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 767908.

485I

AL WAKIL MANAGEMENT

LUKRAN ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AL WAKIL MANAGEMENT

 1 شااع ضوالي اسماعي2 اقاضة 

ضوالي اسماعي2 الطابق الثاني اقم 

8 ، 90000، طنجة املغرب

LUKRAN ICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
الخير 2 اقم 206 ضسنانة - 90000 

طنجة املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.111337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 املؤاخ في 03 ضااس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ابسمالها  ضبلغ    LUKRAN ICE
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
 206 اقم   2 اإلجتماعي تجزئة الخير 
املغرب  طنجة   90000  - ضسنانة 

نتيجة ل : توقف النشاط.
تجزئة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
 90000  - ضسنانة   206 اقم   2 الخير 

طنجة املغرب. 
و عي :

و  انكر  الحسي    السيد)ة( 
زنقة  الشافية  لال  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   90000   9 اقم   26

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   19 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240556.
486I

STE AGEFICO SARL

COLLABOIS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شااع عمر الخيام الطابق الثاني 

اقم   ، 90000، طنجة املغرب
COLLABOIS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 11 

زنقة شاطئ سيدي بوز1د تجزئة 
ضيديتيراني اقم 982 طنجة البالية - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114433

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COLLABOIS

نجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.

 11  : االجتماعي  املقر  عنوا  

تجزئة  بوز1د  سيدي  شاطئ  زنقة 

 - 982 طنجة البالية  ضيديتيراني اقم 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : صهيب  الجابري  السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الجابري صهيب عنوانه)ا( 

زنقة 72 اقم 1 ضصلى 90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الجابري صهيب عنوانه)ا( 

زنقة 72 اقم 1 ضصلى 90000 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240588.

 87I
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cabinet fiduciaire jalal

 BAJEK 21  بجيك 21 جستيون

GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 30

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

 BAJEK 21   بجيك 21 جستيو

GESTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

العواضة شااع القدس بني ضكادة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11 787

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

بجيك   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.BAJEK 21 GESTION   21 جستيو

ادااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضحطة لخدضة بيع الوقود والز1وت.

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - ضكادة  بني  القدس  شااع  العواضة 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : البرغوتي   جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة حسناء  البرغوتي  :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد جمال البرغوتي  عنوانه)ا( 
شااع حسن 1اقم 71 90000 طنجة 

املغرب.
البرغوتي   حسناء   السيدة 
عنوانه)ا( شااع ضوالي اشيد اقم 20 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد جمال البرغوتي  عنوانه)ا( 
شااع حسن 1اقم 71 90000 طنجة 

املغرب
البرغوتي   حسناء   السيدة 
عنوانه)ا( شااع ضوالي اشيد اقم 20 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240885.

 88I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CAFE SHENZHEN
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمااة 91 الحي الحسني 
ضنطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
CAFE SHENZHEN  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم زاو1ة 
زنقة واد الدهب و املعلم عبد هللا 
الحي الحسني - 46300 اليوسفية 

املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2021 ضااس  املؤاخ في 13 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

الكعام ضوالي اضوا  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  باليوسفية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 97/2021.

 89I

COFISCOM

B ADLER SERVICES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

B ADLER SERVICES شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 31 

زنقة ضهدية حي السعادة  - 63300 

بركا  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

7715

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ADLER SERVICES

ضركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

 31 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 63300  - زنقة ضهدية حي السعادة  

بركا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

الحفيظ  عبد  ضرزاق  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الحفيظ  عبد  ضرزاق  السيد 

حي   59 اقم  طنجة  زنقة  عنوانه)ا( 

الحسني  63300 بركا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الحفيظ  عبد  ضرزاق  السيد 

حي   59 اقم  طنجة  زنقة  عنوانه)ا( 

الحسني  63300 بركا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 187/2021.

 90I

FIDIS CONSEIL

SHOW  MIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SHOW  MIX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

1 بلوك  ب اقـم 493   الشقة اقم 3  

ضراكـش - 0000  ضراكش املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.83761

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   21 في  املؤاخ 

املصادقة على :

عي�سي  ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 

500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 

السعيد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

اضنكس بتاا1خ 21 دجنبر 2020.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير  بتاا1خ  0  بمراكش   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 8 .

 91I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE PAT SAHARA SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
 STE ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

PAT SAHARA SARL AU
وعنوا  ضقرها االجتماعي  شااع 

الحسن الثاني تجزئة اداكو اقم   
كلميمة52250- كلميمة الرشيدية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14681
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  االقتماء 

.PAT SAHARA SARL AU
و  ضحلبة  بإيجاز  الشركة  غرض 

ضخبزة
شااع  االجتماعي  املقر  عنوا  
اقم    اداكو  تجزئة  الثاني  الحسن 

كلميمة52250- كلميمة الرشيدية.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة: 

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000  : السيد شاكري عبد هللا 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه  هللا  عبد  شاكري  السيد 
حي املستشفى زنقة جب2 بوهالل اقم 

29 وزا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه  هللا  عبد  شاكري  السيد 

حي املستشفى زنقة جب2 بوهالل اقم 

29 وزا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالرشيدية  االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 385.

 92I

FLASH ECONOMIE

SAVON D’ALEP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

SAVON D›ALEP S.A.R.L AU

توسيع الهدف االجتماعي للشركة

      IF N°1113293      RC N°211089 

ICE N°000160006000024

غير  العام  الجمع  بموجب   

قرا   18/01/2021 بتاا1خ  العادي 

 SAVON لشركة  الوحيد  الشر1ك 

الوحيد  ش م م لشر1ك     D’ALEP

10.000,00  داهم و ضقرها  ابسمالها 

،إقاضة   االجتماعي في الداا البيماء  

Le Temps14 شااع ببو الوقت خلف 

الدوا األا�سي بواكو  ضا يلي:

االجتماعي  الهدف  توسيع   -  1

لشركة ضن خالل دضج نشاط :

لصناعة  بولية  ضواد  استيراد   -

وضنتجات  التجمي2  ضستحمرات 

النظافة الشخصية.

وتصدير  توزيع  استيراد،   -

وضنتجات  التجمي2  ضستحمرات 

النظافة الشخصية.

- استيراد وتوزيع األجهزة الطبية.

2 - تعدي2 بذلك البند 2  للقانو  

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  تحديت   -  3

لشركة.

  - املوافقة على القواني  الجديدة 

لشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

التجاا1ة  املحكمة  لدى  المبط 

 10/03/2021 بتاا1خ    بالبيماء 

تحت اقم 769494 .

للخالصة و البيا 

493I

FLASH ECONOMIE

EL ABBASSI HAMMAD

عقد تسيير حر ألص2 تجااي )األشخاص 

الطبيعيو (

EL ABBASSI HAMMAD
عقد تسيير حر ألص2 تجااي

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

2021 بعطى السيد حماد  19 ضااس 

الوطنية  للبطاقة  الحاض2  العبا�سي 

بالسج2  املسج2    L161739 اقم 

التجااي  981  باملحكمة االبتدائية 

لألص2  الحر  التسيير  حق  بتطوا  

سيدي  شااع  ب  الكائن  التجااي 

طلحة قيسر1ة سنبلة ذهبي -  تطوا   

الحاض2  العبا�سي  ياسي   للسيد 

L574123   للبطاقة الوطنية اقم

 19 ضن  تبتدئ  سنوات   3 ملدة 

ضااس   18 في  تنتهي  و   2021 ضااس 

 1.500 شهري  ضبلغ  ضقاب2   202 

داهم

 9 I

MCDF

 SOCIETE IMMOBILIERE

LIMAZOLOU
شركة املساهمة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

الشركة العقاا1ة ليمازولو

التحو21 إلى شركة ضدنية عقاا1ة

1. قرا الجمع العام الغير العادي 

 1999 شتنبر   6 بتاا1خ  املنعقد 

شركة   ليمازولو,  العقاا1ة  للشركة 

 10000 ,ابسمالها  ضساهمة  عقاا1ة  

,ضقرها االجتماعي لونشو زنقة  داهم 

6 الرقم 11 – الداا البيماء:

العقاا1ة  الشركة  تحو21   •
عقاا1ة,  ضدنية  شركة  إلى  املساهمة 
,نفس  الهدف  التسمية,نفس  بنفس 
املقر  املدة و نفس  نفس  الربسمال, 

االجتماعي.
• املصادقة على القانو  األسا�سي 

للشركة املدنية العقاا1ة
• إثبات تحو21  الشركة العقاا1ة 

املساهمة إلى شركة ضدنية عقاا1ة
2. تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
تحت   1999 نوفمبر   30 في  البيماء 

عدد 161145
ضلخص قصد النشر 

495I

idaraty

رنين سغفيس
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

اني  سغفيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي النهمة 
264 زنقة 91 اقم 2 الطابق 2 اقم 

3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
114915

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
اني    : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

سغفيس.
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: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

ادوات  وشراء  بيع  والصناعي  املنهي 

وضواد التنظيف.

النهمة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
264 زنقة 91 اقم 2 الطابق 2 اقم 3 

- 90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد نوا الدين ضجيدي :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضجيدي  الدين  نوا  السيد 

هلسينكي   90000 فنلندا  عنوانه)ا( 

فنلندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضجيدي  الدين  نوا  السيد 

هلسينكي   90000 فنلندا  عنوانه)ا( 

فنلندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 0999 2.

496I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EL AMLI TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمااة 91 الحي الحسني 

ضنطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

EL AMLI TRANS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 0  

السو1قة القديمة ضركز سيدي 

بحمد الكنتوا - 46300 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3003

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AMLI TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير

التجااة

االستيراد و التصدير.

  0 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

السو1قة القديمة ضركز سيدي بحمد 

الكنتوا - 46300 اليوسفية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : العملي  طااق  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد طااق العملي عنوانه)ا( حي 

 46300  09 الرقم   36 السمااة زنقة 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد طااق العملي عنوانه)ا( حي 

 46300  09 الرقم   36 السمااة زنقة 

اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  باليوسفية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 99.

 97I

Sté ATM - art tendance management-sarl

TFAZA DIVERS شركة

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شااع قسو ضداح،عمااة 

بنعصما ،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب

شركة TFAZA DIVERS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع قسو 

ضداح عمااة بن عصما  اقم 2 تازة 

تازة 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5893

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   23

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.TFAZA DIVERS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 NEGOCIANT ET TRAVAUX

  DIVERS OU

 CONSTRUCTION ET  

.PRESTATION ET SERVICES

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

قسو ضداح عمااة بن عصما  اقم 2 

تازة تازة 35000 تازة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بلعتيق  فؤاد  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد فؤاد بتعتيق : 1000 بقيمة 
100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلعتيق  فؤاد  السيد 
 35000 اتفازة بني فراسن تازة  دواا 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلعتيق  فؤاد  السيد 
 35000 اتفازة بني فراسن تازة  دواا 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 180.
 98I

الشتيوي ادايس

LOGIST_DER
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

الشتيوي ادايس
حي املسيرة الخمراء م/ب زنقة/02 
اقم / 1 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
LOGIST_DER  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 
األندلس م/د زنقة 18 اقم/06 اقم 
2 بسف2 البناية - 92150 القصر 

الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
2911

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. LOGIST_DER
نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
األندلس م/د زنقة 18 اقم/06 اقم 2 
بسف2 البناية - 92150 القصر الكبير 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : الداعاوي  ياسي   السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الداعاوي  الدين  بدا  السيد 
النزهة   حي ضسنانة تحزئة  عنوانه)ا( 
اقم 36 92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الداعاوي  الدين  بدا  السيد 
عنوانه)ا( حي النياا1ن داب السو�سي 
اقم 19  92150 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 30  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2012 تحت اقم 218.
 99I

R.N.D MHARECH SARL AU

 STE R.N.D MHARECH SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

R.N.D MHARECH SARL AU
 KSAR MHARECH COMMUNE

 SIDI ALI RISSANI ERRACHIDIA ،
52000، ERRACHIDIA MAROC

 STE R.N.D MHARECH SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 
ضهااش جماعة و قيادة سيدي علي 
الر1صاني اقليم الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
14683

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.R.N.D MHARECH SARL AU
ضشغ2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ا1اض
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ضهااش جماعة و قيادة سيدي علي 
 52000  - الر1صاني اقليم الرشيدية 

الرشيدية املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  و1حيى  عدي  السيد 
تااكة    21 1اقم  النخي2  تجزئة 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  و1حيى  عدي  السيد 
تااكة    21 1اقم  النخي2  تجزئة 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 
اقم  تحت   2021 ضااس   29

.24411121005274

500I

كونطسام

جينتراديت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كونطسام
10 زنقة ببو بكر الرازي إقاضة الرازي 

الطابق السفلي ، 90010، طنجة 

املغرب

جينتراديت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع بنفا 

سكن خلود طابق 1 اقم   - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114623

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

جينتراديت.

شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  ونق2  اإلنشائية  األعمال 

املدنية  والهندسة  البناء  وضعدات 

بجميع  والخاصة  العاضة  واألشغال 

تشم2  التي  الحرف  وجميع  بشكالها 

 ، والصرف الصحي   ، )بعمال الحفر 

والكهرباء   ، الهيداوليكية  واألعمال 

واألخشاب   ، الصحية  والسباكة   ،

 ، واألملنيوم  املعدنية  والنجااة   ،

 ، واملوظفي    ، والزجاج   ، والدها  

وتركيب املصاعد ، وضا إلى ذلك(

الفنية  والقياسات  الدااسة   -

والهندسة  البناء  بعمال  لجميع 

املدنية.

وحفر  املقالع  جميع  استغالل   -

الصابواة واألاا�سي الستخراج ضواد 

الطرق.

وضواد  املواد  جميع  وبيع  شراء   -
البناء واملنتجات.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع بنفا 
سكن خلود طابق 1 اقم   - 90000 

طنجة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 800   : سفيا   شهبو   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 200   : بضينة  ضاسيني  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد شهبو  سفيا  عنوانه)ا( 
شااع بنفا ضستر خوش إقاضة خلود2  

اقم   90000 طنجة املغرب.
بضينة عنوانه)ا(  السيدة ضاسيني 
 90000  26 اقم   7 إم  فلواي  فال 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ضسير  سفيا   شهبو   السيد 
ضستر  بنفا  شااع  عنوانه)ا(  الوحيد 
اقم   90000  خوش إقاضة خلود2  

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2908.

501I

ائتمانية الجوهرة

paradis coupe viande
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية الجوهرة
الرقم 163 زنقة تاضسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 25000، 
خر1بكة اململكة املغربية

paradis coupe viande شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي 37 تجزئة 
الر1حا  2  - 25000 خر1بكة 

املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.5889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   21 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

جزاا بائع بالجملة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخر1بكة  بتاا1خ 26 ضااس 

2021 تحت اقم 155.

502I

الشتيوي ادايس

O.Q TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتيوي ادايس

حي املسيرة الخمراء م/ب زنقة/02 
اقم / 1 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب

O.Q TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اوالد 

جمي2 والد ج السواكن اوالد اوشيح 

- 92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2875

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 O.Q  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير.

عنوا  املقر االجتماعي : دواا اوالد 

جمي2 والد ج السواكن اوالد اوشيح - 

92150 القصر الكبير املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   50   : السيد الوافي القيد 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

50 حصة    : السيد ضحمد القيد 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الوافي القيد عنوانه)ا( دواا 

اوالد  السواكن  ج  والد  جمي2  اوالد 

اوشيح 92150 القصر الكبير املغرب.

عنوانه)ا(  القيد  ضحمد  السيد 

السواكن  ج  والد  جمي2  اوالد  دواا 

الكبير  القصر   92150 اوشيح  اوالد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الوافي القيد عنوانه)ا( دواا 

اوالد  السواكن  ج  والد  جمي2  اوالد 

اوشيح 92150 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2021 تحت اقم 8 1.

503I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

MAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

MAYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 103 شااع 

الحر1ة - 103 شااع الحر1ة طنجة 

املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.2615

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرا ح2  01 فبراير  املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 ابسمالها  ضبلغ    MAYA
داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 103 
الحر1ة  شااع   103  - الحر1ة  شااع 
 Dissolution : طنجة املغرب نتيجة ل

.de la société par anticipation
 103 ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
شااع الحر1ة - 90000 طنجة املغرب. 

و عي :
  CHANDRU السيد)ة( 
و   MOORJANI NARAINDAS
تجزئة   3 اقم  قطعة  عنوانه)ا( 
طنجة   90000  13 اقم  بوطالب 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2877.

504I

GHALMY CONSEILS SARL AU

MEDVIA SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
MEDVIA SARL AU شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 775 

الشقة اقم 02 البستا   10 تجزئة 
املنااة 01  - 43000 قلعة السراغنة  

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

  91

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MEDVIA SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاضة او البناء.

 775  : االجتماعي  املقر  عنوا  

البستا   10 تجزئة   02 الشقة اقم 

43000 قلعة السراغنة    -   01 املنااة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

2.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 20.000   : يونس  ضنعيم  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

يونس                          ضنعيم  السيد 

حي   06 الرقم   39 الساكن  عنوانه)ا( 

الفرح   10200 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضنعيم يونس          عنوانه)ا( 

الفرح   حي   06 الرقم   39 الساكن 

10200 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاا1خ 07 

ببر21 2021 تحت اقم 139/2021.

505I
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FIDELM

STE TAZARINE CERAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDELM
اقم 285 تجزئة داعة 1 شااع ضحمد 

الخاضس زاكواة ، 7900 ، زاكواة 

املغرب

STE TAZARINE CERAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 

تزاا1ن زاكواة - 7900  زاكواة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3485

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TAZARINE CERAM

غرض الشركة بإيجاز : تاجر بالط 

اا�سي و االدوات الصحية..

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زاكواة    7900  - زاكواة  تزاا1ن 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : الضوال  ادايس  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : التراب  سفيا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الضوال  ادايس  السيد 

الداااكة    37 اقم  ضسكينة  تجزئة 

80650 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  التراب  سفيا   السيد 

االقليمية   للخز1نة  االدااي  السكن 

31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الضوال  ادايس  السيد 

الداااكة    37 اقم  ضسكينة  تجزئة 

80650 اكادير املغرب

عنوانه)ا(  التراب  سفيا   السيد 

االقليمية   للخز1نة  االدااي  السكن 

31000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  االبتدائية بزاكواة  

2021 تحت اقم 127.

506I

SAGASUD

 TRANSPORT MOHAMED

 EL HOUDI -MOSTAPHA EL

MESOUDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شااع االضير ضوالي عبد هللا اقم 23 

 LAAYOUNE، 70000،  العيو

LAAYOUNE املغرب

 TRANSPORT MOHAMED

 EL HOUDI -MOSTAPHA EL

MESOUDY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

ضدينة الوفاق بلوك د اقم 6 - 

70000 العيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

35873

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 TRANSPORT MOHAMED

 EL HOUDI -MOSTAPHA EL

.MESOUDY

النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبمائع  والدولي  الوطني 

تجااة عاضة  الخاص  الغير ولحساب 

تجااي  نشاط  ك2  وتصدير  استيراد 

صناعي خدضاتي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضدينة الوفاق بلوك د اقم 6 - 70000 

العيو  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : الحودي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  : املسعودي  املصطفى  السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الحودي عنوانه)ا(  السيد حسن 

الوحدة  ضدينة  س  بلوك   871 اقم 

70000 العيو  املغرب.

املسعودي  املصطفى  السيد 

عنوانه)ا( اقم 1180 بلوك س ضدينة 

الوحدة 70000 العيو  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الحودي عنوانه)ا(  السيد حسن 

الوحدة  ضدينة  س  بلوك   871 اقم 

70000 العيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 ضااس  بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم   9.

507I

الشتيوي ادايس

Z.A.N BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتيوي ادايس

حي املسيرة الخمراء م/ب زنقة/02 
اقم / 1 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب

Z.A.N BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا والد 

اوشيح - 92150 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2901

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 Z.A.N  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.BTP

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

القصر الكبير   92150  - والد اوشيح 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 70   : اليمالحي  زكر1اء  السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

 30   : اليمالحي  اكرام   السيدة 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة زكر1اء اليمالحي عنوانه)ا( 

 20 حي املناكيب داب الحبودي اقم 

92150 القصر الكبير املغرب.
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السيدة اكرام  اليمالحي عنوانه)ا( 
 20 حي املناكيب داب الحبودي اقم 

92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
اليمالحي عنوانه)ا(  السيد زكر1اء 
 20 حي املناكيب داب الحبودي اقم 

92150 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 23  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2021 تحت اقم 205.

508I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE IMMOFIABLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
STE IMMOFIABLE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
الجيش امللكي إقاضة السعيدي 
ضكاتب الفاتح الطابق الخاضس 
الشقة اقم 25 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67117
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IMMOFIABLE SARL
الترو1ج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقااي و بعمال ضختلفة.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الجيش امللكي إقاضة السعيدي ضكاتب 
الفاتح الطابق الخاضس الشقة اقم 

25 - 30000 فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 180   : بالعربي  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
يعقوبي  فؤاد  ضحمد  السيد 
100 داهم  100 حصة بقيمة  اشيد: 

للحصة.
حصة   180   : السيد بنس قباج 

بقيمة 100 داهم للحصة .
حصة   150   : السيد ضجد بناني 

بقيمة 100 داهم للحصة .
180 حصة    : السيد هشام قباج 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة ضحمد بناني :  210 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بالعربي  ضحمد  السيد 
فاس   30000 األدااسة   حي  اقم   

املغرب.
السيد ضحمد فؤاد يعقوبي اشيد 
بهال  تجزئة  هشام  إقاضة  عنوانه)ا( 

طر1ق إيموزاا 30000 فاس املغرب.
السيد بنس قباج عنوانه)ا( إقاضة 
شااع ضوالي هشام   9 اقم  التوحيد  

طر1ق إيموزاا 30000 فاس املغرب.
اقم  السيد ضجد بناني عنوانه)ا( 
الشقف   طر1ق عي   النزهة   حي    6

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  قباج  هشام  السيد 
املدينة  وفاء  إقاضة  ضصر  شااع   45

الجديدة  30000 فاس املغرب.
السيد ضحمد بناني عنوانه)ا( فيال 
إقاضة ضهدي طر1ق إيموزاا   53 اقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بالعربي  ضحمد  السيد 
فاس    30000 األدااسة   حي  اقم   

املغرب

السيد بنس قباج عنوانه)ا( إقاضة 
شااع ضوالي هشام   9 اقم  التوحيد  

طر1ق إيموزاا 30000 فاس املغرب
السيد ضحمد بناني عنوانه)ا( فيال 
إقاضة ضهدي طر1ق إيموزاا   53 اقم 

30000 فاس املغرب
السيد ضحمد فؤاد يعقوبي اشيد 
بهال  تجزئة  هشام  إقاضة  عنوانه)ا( 

طر1ق إيموزاا 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1640/2021.

509I

ضكتب الدااسات و املحاسبة كوضاا

 YAADIL
COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ضكتب الدااسات و املحاسبة كوضاا
36 زنقة ضراكش ، 25000، خربكة 

املغرب
 YAADIL COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 59 الحي 
الصناعي خر1بكة - 25000 خر1بكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

6975
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YAADIL COMMUNICATION
 NÉGOCE  : غرض الشركة بإيجاز
.   ET TRAVAUX D’IMPRESSION

الحي   59  : عنوا  املقر االجتماعي 
خر1بكة   25000  - الصناعي خر1بكة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بضغاا ياسي  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

500 حصة    : السيد كرام عادل 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 01 السيد بضغاا ياسي  عنوانه)ا( 
 2500 زنقة بحمد الشرادي خر1بكة 

خر1بكة املغرب.

عنوانه)ا(  كرام  عادل  السيد 
زاو1ة كراو  و شااع اضي2 زوال اقاضة 

بلفدير الداا   18 داليا الذهبية شقة 

البيماء  الداا   20082 البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 01 السيد بضغاا ياسي  عنوانه)ا( 
 2500 زنقة بحمد الشرادي خر1بكة 

خر1بكة املغرب

عنوانه)ا(  كرام  عادل  السيد 
زاو1ة كراو  و شااع اضي2 زوال اقاضة 

بلفدير الداا   18 داليا الذهبية شقة 

البيماء  الداا   20082 البيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بخر1بكة  

2021 تحت اقم 169/2021.

510I

داعة ااشادات ش.م.م

SOCIETE OASIS DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

داعة ااشادات ش.م.م

15 شااع بئر بنزاا  صندوق بر1د 

10 تصوضعت 15 شااع بئر بنزاا  

صندوق بر1د 10 تصوضعت، 

45000، وازازات املغرب

SOCIETE OASIS DU SUD  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 
اعر1ب اضحاضيد الغزال  - 45600 

زاكواة املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
. 79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2021 املؤاخ في 03 فبراير 
ضسير جديد للشركة السيد)ة( ضحمد 

و1حيى فيص2 الكاسمي  كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بزاكواة  

2021 تحت اقم  2.
511I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

HEADLIGHTYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
HEADLIGHTYS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 5 
عمااة د 5 اقاضة هبري  - 53000 

افرا  املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.10 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2021 يناير   18 في  املؤاخ 
ذات  شركة   HEADLIGHTYS ح2 
ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 
ضقرها  وعنوا   داهم   90.000
اقاضة   5 د  عمااة   5 اقم  اإلجتماعي 
هبري  - 53000 افرا  املغرب نتيجة 

لمعف وعدم تحقيق ضداخي2.
و عي :

و  زنيفش  يونس    السيد)ة( 
اقاضة   5 د  عمااة   5 اقم  عنوانه)ا( 
افرا  املغرب كمصفي   5300 هبري  

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
 5 اقم  وفي   2021 يناير   18 بتاا1خ 
 53000  - هبري   اقاضة   5 د  عمااة 

افرا  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاا1خ  بازاو   االبتدائية 

2021 تحت اقم 1 10.

512I

ZHSMART

بوهالي كاش
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BOUHALI CASH
BD KOWEIT ALAAROUI/

 NADOR ، 62550، AROUIT
MAROC

بوهالي كاش  شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
الكو1ت العروي,الناظوا - 62550 

العروي املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
21793

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
بوهالي   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

كاش .
تحو21   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االضوال .
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 62550  - العروي,الناظوا  الكو1ت 

العروي املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ضحمد البوهالي 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضحمد البوهالي  عنوانه)ا( 
 62550 الناطوا  الكو1ت,  شااع 

العروي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضحمد البوهالي عنوانه)ا( 
 62550 ,الناظوا  الكو1ت  شااغ 

العروي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 641.
513I

LIBRAIRIE PAPETRIE EL OURJOUANE

 LIBRAIRIE PAPETRIE EL
OURJOUANE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

 LIBRAIRIE PAPETRIE EL
OURJOUANE

 Magasin 3M  SMJ Hay Raha
 105 Rue Ourjouane ، 20200،

Casablanca Maroc
 LIBRAIRIE PAPETRIE EL
OURJOUANE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 
3.م  س.م.ج حي الراحة 105 زنقة 
العرجوا  - 20200 الدااالبيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
497597

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   23
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 LIBRAIRIE PAPETRIE EL  :

.OURJOUANE
ضكتبة  ـ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألدوات املداسية 
ـ ضتجر لبيع ك2 ضا يتعلق باملكاتب 

ـ ضتجر أللعاب األطفال.
ضح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة   105 الراحة  س.م.ج حي  3.م  
الدااالبيماء   20200  - العرجوا  

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السداتي  ضراد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السداتي  ضراد  السيد 
 5 الشقة   3 زنقة العرجوا  الطابق 
الدااالبيماء   20200 الراحة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السداتي  ضراد  السيد 
 5 الشقة   3 زنقة العرجوا  الطابق 
الدااالبيماء   20200 الراحة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773039.
514I

فيدسوضا

YOUSTAL      يوسطال  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدسوضا
56 زنقة ابن الونا  حي سمااة عي  

السبع الحي املحمدي الداا البيماء، 
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20350، الداا البيماء املغرب

  يوسطال      YOUSTAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 53، زنقة 

عالل بن عبد هللا الشقة 106 الداا 

البيماء - 20000  الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497755

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YOUSTAL      يوسطال

غرض الشركة بإيجاز : شراء,بيع, 

تأجير وبناء العقااات واملباني.
عنوا  املقر االجتماعي : 53، زنقة 

الداا  عالل بن عبد هللا الشقة 106 

البيماء  الداا    20000  - البيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : السيد طلباوي املصطفى 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد يسراني خليد :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

املصطفى  طلباوي  السيد 
زنقة   2 ش   1 حي ياسمي   عنوانه)ا( 

 23020 خر1بكة    1 بلجيكا اقم ف 

خر1بكة  املغرب.

عنوانه)ا(  خليد  يسراني  السيد 
 0 زنقة غرناطة حي م ش ف خر1بكة 

25010 خر1بكة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

املصطفى  طلباوي  السيد 
زنقة   2 ش   1 حي ياسمي   عنوانه)ا( 

 23020 خر1بكة    1 بلجيكا اقم ف 

خر1بكة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773304.

515I

ZHSMART

زأش سمارت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHSMART

AL OUMRANE SALOUANE /

 NADOR ، 62550، SELOUANE

MAROC
زبش سماات شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي العمرا  
اقم  2573 سلوا  ,الناظوا  - 

62702 سلوا   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21795

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
زبش   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

سماات.

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و تصدير 

الحوسبة و االلكترونيات 

ضكتب الدااسة

العمرا    : عنوا  املقر االجتماعي 
اقم  2573 سلوا  ,الناظوا  - 62702 

سلوا   املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : السيد بحمد الحرشيوي 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عبد العز1ز اعبدالتا  :  500 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

الحرشيوي  بحمد  السيد 
العروي   الياسمي   شااع  عنوانه)ا( 

الناظوا  62550 العروي املغرب.
اعبدالتا   العز1ز  عبد  السيد 
 07 اقم  الكو1ت  شااع  عنوانه)ا( 
العروي   62550 الناطوا   العروي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الحرشيوي  بحمد  السيد 
العروي   الياسمي   شااع  عنوانه)ا( 

الناظوا  62550 العروي املغرب
اعبدالتا   العز1ز  عبد  السيد 
 07 اقم  الكو1ت  شااع  عنوانه)ا( 
العروي   62550 الناطوا   العروي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 640.
516I

األستاد ضنير العزوزي اإلداي�سي

محل لبيع املواد الغدائية 
العامة

فسخ عقد تسيير حر ألص2 تجااي 

)األشخاص الطبيعيو (
فسخ عقد تسيير حر ألص2 تجااي
ضح2 لبيع املواد الغدائية العاضة

بمقت�سى عقد ضوثق ضؤاخ في 30 
2021  تم فسخ عقد التسيير  ضااس 
السيد)ة(  طرف  ضن  املوقع  الحر 
ضالك)ة(  )بصفته)ا(  ححود  توفيق  
لألص2 التجااي( الحاض2)ة( للبطاقة 
  LG16817 اقم   للتعر1ف  الوطنية 
املركز  املميق  بالعنوا   القاطن)ة( 
شااع طااق ابن ز1اد اقم 34 - 93200 

املهدي    والسيد)ة(  املغرب  املميق 

ضسير)ة(  )بصفته)ا(  احساين  

للبطاقة  الحاض2)ة(  )ة((   حرا 

 BE487434 الوطنية للتعر1ف اقم  

زنقة  طنجة  بالعنوا   القاطن)ة( 

خلي2 ضطرا  اقم 9 - 90000 طنجة 

التجااي  بالسج2  واملسج2  املغرب 

تحت   بتطوا   االبتدائية  باملحكمة 

عدد 63422 .

517I

ضوثق

 TANGER EMBALLAGES

PLASTIQUE INDUSTRIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ضوثق

اقاضة سفيا  زاو1ة شااع ولي العهد و 

زنقة صنهاجة تاطابق الثاني اقم  2 

، 90000، طنجة املغرب

 TANGER EMBALLAGES

PLASTIQUE INDUSTRIEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة اقم 

819 ضنطقة الصناعية العواضة - 

90000 طنجة املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   15 في  املؤاخ 

املصادقة على :

الحسن ملر1ني  )ة(  تفو1ت السيد 

ضن  اجتماعية  حصة   100 حرضه  و 

)ة(  السيد  100 حصة لفائدة   بص2 

كر1مة اوالد �سي علي بتاا1خ 15 يناير 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   28 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 864.

518I
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ضوثق

NSD IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ضوثق

120 شااع ضوالي ادايس االول 

افاضة داا ضوالي ادايس الطابق 

الثاني اقم 6 الدااالبيماء ، 20500، 

الدااالبيماء املغرب

NSD IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

شهرزاد 3 الطابق الخاضس اقم 

22 بامليي ضعاا1ف  - 20330 

الدااالبيماء املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.453967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   09 في  املؤاخ 

املصادقة على :

نوة  اضي   )ة(   السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   330

يدير   )ة(  السيد  990 حصة لفائدة  

البواخي�سي بتاا1خ 12 فبراير 2021.

تفو1ت السيد )ة( زهرة  اضحيريت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   165

يدير   )ة(  السيد  990 حصة لفائدة  

البواخي�سي بتاا1خ 12 فبراير 2021.

تفو1ت السيد )ة( زهرة   اضحيريت 

165 حصة اجتماعية ضن بص2 990 

ضحمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الدشراوي بتاا1خ 12 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 112222.

519I

FINCOSA MARRAKECH

 MEDINA MALL
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شااع عبد الكر1م الخطابي اقاضة 
اقية عمااة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، ضراكش 

املغرب

 MEDINA MALL MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 27 شااع 

ضحمد الخاضس اقاضة جدال الشقة 
اقم 3 الطابق االول  - 0000  

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1117 9

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MEDINA MALL MARRAKECH

غرض الشركة بإيجاز : ضدير بناية

سانديك

االستيراد و التصدير .

27 شااع  عنوا  املقر االجتماعي : 

ضحمد الخاضس اقاضة جدال الشقة 
  0000  - االول   الطابق   3 اقم 

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : المحى  السيدة لحكيم شمس 

300 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

السيد ضبروكي ساضي :  700 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

المحى  شمس  لحكيم  السيدة 

 D اقم  اسيف  تجزئة  عنوانه)ا( 

0000  ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ساضي  ضبروكي  السيد 

تجزئة اسيف اقم D  0000 ضراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ساضي  ضبروكي  السيد 

تجزئة اسيف اقم D  0000 ضراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم  12099.

520I

ضوثق

NSD IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

ضوثق

120 شااع ضوالي ادايس االول 

افاضة داا ضوالي ادايس الطابق 

الثاني اقم 6 الدااالبيماء ، 20500، 

الدااالبيماء املغرب

NSD IMMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

شهرزاد 3 الطابق الخاضس اقم 

22 بامليي ضعاا1ف اقاضة شهرزاد 

3 الطابق الخاضس اقم 22 بامليي 

ضعاا1ف 20330 الدااالبيماء 

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.453967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس   09 املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

البواخي�سي يدير  كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 112222.

521I

ضكتب املوثق االستاذ الفااق اشيد

DELTA LA COLLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب املوثق االستاذ الفااق اشيد

شااع الحسن الثاني، ضكاتب 

ضستقبلي، ضكتب اقم   ابن جر1ر، 

43150، ابن جر1ر املغرب

DELTA LA COLLINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  جماعة 

صخوا الرحاضنة دواا اوالد شعيب، 

امللك املسمى الكعدة. إقليم 

الرحاضنة 43150 ابن جر1ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2645

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 DELTA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.LA COLLINE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Exploitation de carrières et

.minières

جماعة    : عنوا  املقر االجتماعي 

صخوا الرحاضنة دواا اوالد شعيب، 

امللك املسمى الكعدة. إقليم الرحاضنة 

43150 ابن جر1ر املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 60.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 200   : السيد املصطفى عقيدي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : عقيدي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

ضجموع   : الصوفي  عالل  السيد 

بإقليم  الكائن  العقاا  االنتفاع  حق 

جماعة صخوا الرحاضنة  الرحاضنة، 

املشتم2 حسب  شعيب،  اوالد  دواا 

تصر1حات طالب التحفيظ على باض 

ضختلفة،   بشجاا  و  بناية  بها  فالحية 

سبعة  التقر1بية  ضساحته  البالغة 

سنتياا    08 هكتاا و ثالثة عشر با و 

سنتياا   08 و  13با  و   هكتاا   07(

على  باملحافظة  ضسج2  تقر1با(،  

تحت  جر1ر،  بابن  العقاا1ة  األضالك 

ضطلب  ضوضوع  الكعدة»   » إسم  

التحفيظ عدد 30891/72 قوضت ب 

20000 داهم  بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عقيدي   املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة افيوليت زنقة 7 اقم 

12 كاليفوانيا البيماء 20000 الداا 

البيماء املغرب.

عنوانه)ا(  عقيدي  حسن  السيد 
عي    7 اقم    0 زنقة  يحيى  تجزئة 

الشق البيماء 20000 الداا البيماء 

املغرب.

عنوانه)ا(  الصوفي  عالل  السيد 

بن جر1ر  اوالد شعيب صخوا  دواا 

43150 ابن جر1ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عقيدي  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة افيوليت زنقة 7 اقم 

12 كاليفوانيا البيماء 20000 الداا 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جر1ر  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 132.

522I

METREK COMPTA PRO

ELKAMLI TRANS

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

ELKAMLI TRANS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي السالم 

بلوك 11 اقم 27 ضربب اقم 2 - 

200 1 سيدي سليما  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3097

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ELKAMLI TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدضي .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضربب اقم   27 اقم   11 السالم بلوك 

2 - 200 1 سيدي سليما  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بساضة  الكملي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بساضة  الكملي  السيد 

حي السالم بلوك 11 اقم 27 200 1 

سيدي سليما  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بساضة  الكملي  السيد 

حي السالم بلوك 11 اقم 27 200 1 

سيدي سليما  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليما   بتاا1خ 31 

ضااس 2021 تحت اقم 82/2021.

523I

FICODEF

SPHERE OPTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

FICODEF

اقم 9 إقاضة بضنية شااع الجيش 

امللكي ، 30000، فاس املغرب

SPHERE OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 68 شااع 

الحسن الثاني - 30000 فاس 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.20665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 17 ضااس 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 30000  - شااع الحسن الثاني   68»

 ،2 اقم  «ضتجر  إلى  املغرب»  فاس 

الز1تو ،  جنات  تجزئة   205 قطعة 

بنسودة  - 30000 فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1649/2021.

524I

PRECIS COMPTE

TAI CONNECT

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

PRECIS COMPTE

 BD KHOURIBGA RES NASR A N

 38 ETAGE 5، 20000، casablanca

MAROC

TAI CONNECT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46 شااع 

الزاقطوني الطابق الثالث اقم 6 - 

20000  الدااالبيماء ملغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 97811

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TAI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CONNECT

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشااات اإلداا1ة

- التمثي2 التجااي

- تجااة - استيراد - تصدير.

عنوا  املقر االجتماعي : 46 شااع 

 -  6 الثالث اقم  الطابق  الزاقطوني 

20000  الدااالبيماء ملغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8296

 100   : سعيد  طاهري  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  طاهري  السيد 

 20430 برث   فيال  سطرافوا  حي 

املحمدية ملغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  طاهري  السيد 

 20430 برث   فيال  سطرافوا  حي 

املحمدية ملغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 12977.

525I

SAGASUD

SOUJAM PROJET
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شااع االضير ضوالي عبد هللا اقم 23 

 LAAYOUNE، 70000،  العيو

LAAYOUNE املغرب

SOUJAM PROJET شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع االضير 

ضوالي عبد هللا اقم 23 - 70000 

العيو  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

35951.

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 ضااس   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOUJAM PROJET
وكي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجااة عاضة ك2  عقااي نشاط البناء 

نشاط تجااي صناعي خدضاتي.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 -  23 اقم  هللا  عبد  ضوالي  االضير 

70000 العيو  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد جمال بولخرس 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد جمال بولخرس عنوانه)ا( 
تيزنيت   85000 دواا اكجدي السدا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الوحداني  سمية  السيدة 
النخي2   حما  تجزئة   319 عنوانه)ا( 

85000 تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 31 ضااس  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 999.

526I

COFANAD SARL

ترانسبور أركمان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
ترانسبوا باكما   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تعاونية 
الفتح قر1ة باكما  كبدانة عمالة 
الناظوا - 62000 قر1ة باكما  
كبدانة عمالة الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21805

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ترانسبوا باكما  .

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االضتعة ضحليا و دوليا غير ضصحوبة.

تعاونية   : املقر االجتماعي  عنوا  

عمالة  كبدانة  باكما   قر1ة  الفتح 

باكما   قر1ة   62000  - الناظوا 

كبدانة عمالة الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد شوقي بضي  

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد اليتيمي عبد الكر1م :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بضي   شوقي  السيد 

قر1ة باكما    62000 تعاونية الفتح 

كبدانة عمالة الناظوا املغرب.

الكر1م  عبد  اليتيمي  السيد 

عنوانه)ا( اوالد علي و احمد لحمااة 

قر1ة باكما  كبدانة عمالة   62000

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بضي   شوقي  السيد 

قر1ة باكما    62000 تعاونية الفتح 

كبدانة عمالة الناظوا املغرب

الكر1م  عبد  اليتيمي  السيد 

عنوانه)ا( اوالد علي و احمد لحمااة 

قر1ة باكما  كبدانة عمالة   62000

الناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 16 ضااس 

2021 تحت اقم 557.

527I

omnium management

BRAVE MULTISERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

BRAVE MULTISERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 985 

ضتجر 1 تجزئة ا1اض طر1ق صفرو 

فاس. - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

57879

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2018 نونبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BRAVE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.MULTISERVICE

غرض الشركة بإيجاز : - بيع الب  

بالجملة.

- بيع التغدية العاضة.

- بيع االثات..

عنوا  املقر االجتماعي : اقم 985 

تجزئة ا1اض طر1ق صفرو   1 ضتجر 

فاس. - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
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 500   : السيد اضوا  ضصباحي 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : السيد ضحمد ابن جلو  
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اضوا  ضصباحي عنوانه)ا( 
1 تجز1ة اضالك جنا  فاس الزهوا 2 

فاس 30000 فاس املغرب.
السيد ضحمد ابن جلو  عنوانه)ا( 
اقاضة الفتح عمااة 30 الشقة   زنقة 
 30000 فاس  ب  النرجس   1 ااكا  

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اضوا  ضصباحي عنوانه)ا( 
1 تجز1ة اضالك جنا  فاس الزهوا 2 

فاس 30000 فاس املغرب
السيد ضحمد ابن جلو  عنوانه)ا( 
اقاضة الفتح عمااة 30 الشقة   زنقة 
 30000 فاس  ب  النرجس   1 ااكا  

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   17 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2019 تحت اقم 234.

528I

SAGASUD

 MOROCCAN AGENCY FOR
  WASTE MANAGEMENT

MAFWM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

SAGASUD
شااع االضير ضوالي عبد هللا اقم 23 
 LAAYOUNE، 70000،  العيو

LAAYOUNE املغرب
 MOROCCAN AGENCY FOR

  WASTE MANAGEMENT
MAFWM  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الوكالة 01 
بلوك ف اقم 645 - 70000 العيو  

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.29371

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس  املؤاخ في 23 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

بوضعزة خالد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1027.

529I

COFANAD SARL

سمك جال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

COFANAD SARL

 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

سمك جال  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضيناء بني 

انصاا  - 62000 بني انصاا اقليم 

الناظوا املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.21113

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   11 في  املؤاخ 

املصادقة على :
ضيمو    الغول   )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   200

600 حصة لفائدة  السيد )ة( ضليكة 

الشاضي بتاا1خ 11 ضااس 2021.
ضيمو    الغول   )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة    00

600 حصة لفائدة  السيد )ة( جلولي 

خاليد بتاا1خ 11 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 16 ضااس 

2021 تحت اقم 558.

530I

FIDICOM

STE TUBO STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

STE TUBO STAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 87 

الحي الصناعي سيدي ابراهيم  - 

30000 فاس املغرب .

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.59263

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 19 يناير 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

سيدي  الصناعي  الحي   87 «اقم 

 » املغرب  فاس   30000  - ابراهيم  

الحي الصناعي القطب   67 «اقم  إلى 

 - الحمااي ااس املا عي  الشقف  

30000 فاس  املغرب «.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاا1خ  0  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 584.

531I

FIDICOM

STE TUBO STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

STE TUBO STAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 67 
الحي الصناعي القطب الحمري 

ااس املا عي  الشقف  - 30000 

فاس املغرب .

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.59263

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 ضااس   18 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

«250.000 داهم» بي ضن «100.000 

عن  داهم»   350.000» إلى  داهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر1ق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1605.

532I

TECO GEST SARLAU

RESISTHERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

RESISTHERM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 117 ٬ 

إقاضة الزاقاء ٬ شااع إبن ضنير٬ 

الطابق االول٬ الشقة اقم 2 ، - ص 

ب 20330  الداا البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496387

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RESISTHERM
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الصناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

واتجاا في ضقاوضة الكهربائية وحراا1ة.

 117  : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضنير٬  إبن  شااع   ٬ الزاقاء  إقاضة   ٬
- ص   ،  2 الشقة اقم  الطابق االول٬ 

ب 20330  الداا البيماء  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ياسي  بداا  :  750 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد كمال سعيد :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بداا   ياسي   السيد 

 05 الرقم    0 سيدي الخدير الزنقة 

الداا البيماء    20233 الحي الحسني 

املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد  كمال  السيد 

الزنقة 154 الرقم 32 طابق سفلي م  

الداا البيماء    20220 س ك األلفة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بداا   ياسي   السيد 

 05 الرقم    0 سيدي الخدير الزنقة 

الداا البيماء    20233 الحي الحسني 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772070.

533I

ائتمانية بوعرفة

STE DAKOT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
اقم9  زنقة الداا البيماء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE DAKOT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 298 

حي بدا - 61200 بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

871

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DAKOT TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 298 

حي بدا - 61200 بوعرفة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : عي�سى  قوطيط  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 100   : الغني  عبد  دادي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد قوطيط عي�سى عنوانه)ا( 

بوعرفة   61200 كي2   بني  املنكوب 

املغرب.

السيد دادي عبد الغني عنوانه)ا( 

بوعرفة   61200 كي2  بني  املنكوب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد قوطيط عي�سى عنوانه)ا( 

بوعرفة   61200 كي2  بني  املنكوب 

املغرب

السيد دادي عبد الغني عنوانه)ا( 

بوعرفة   61200 كي2  بني  املنكوب 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  بفجيج   االبتدائية 

2021 تحت اقم 25/2021.

534I

FITICOF

STRUCTAL ENGINEERING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

FITICOF
9 شااع غسا  كنفاني اقاضة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب
 STRUCTAL ENGINEERING

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي شااع 
وهرا  22 زنقة شااقة زهوا 1  - 

30000 فاس املغرب.
تقليص هدف الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
51385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم حذف  املؤاخ في 25 فبراير 
األنشطة التالية ضن نشاط الشركة 

الحالي :
 بعمال وإنشاءات ضتنوعة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1665/21.

535I

ZAMI MULTI-SERVICES  

 ZAMI MULTI-SERVICES 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ZAMI MULTI-SERVICES
تجزئة العودة الشطر 09 اقم 1695 

العيو ، 70000، العيو  املغرب
 ZAMI MULTI-SERVICES SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
العودة الشطر 09  اقم 1695 
العيو   70000 العيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
35943

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAMI  : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.MULTI-SERVICES SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  اعمال البناء   , التلحيم و الحديد 
االشغال العموضية , التجااة العاضة , 

التصدير و االستيراد .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1695 اقم    09 الشطر  العودة 

العيو   70000 العيو  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : لفتات    السيد اضوا  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد لفتات  صالح  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد اضوا  لفتات   عنوانه)ا( 
 . العيو   العودة  حي   1 98 اقم 

70000 العيو  املغرب.
عنوانه)ا(  صالح   السيد لفتات  
الشماعية.  ز1مة  خميس  الخير  حي 

46050 اليسوفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اضوا  لفتات   عنوانه)ا( 
 . العيو   العودة  حي   1 98 اقم 

70000 العيو  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 23 ضااس  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 886/2021. .

536I
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COMPTASTEL

 ACHKARA
CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASTEL

 Av Prince Heritier ET.1 AP.1 19 

، 90020، TANGER MAROC

 ACHKARA CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 89 شااع 

فاس الطابق االا�سي طنجة 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

111183

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   06

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ACHKARA CONSTRUCTION

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

89 شااع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 90000 فاس الطابق االا�سي طنجة 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

خسو  بشقااة  اشيد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : خسو  بشقااة  اشيد  السيد 

1000 بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

خسو  بشقااة  اشيد  السيد 

 3 ضدخ2  السعادة  ديوا  عنوانه)ا( 
اقم    90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

خسو  بشقااة  اشيد  السيد 

 3 ضدخ2  السعادة  ديوا  عنوانه)ا( 
اقم    90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   23 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 237537.

537I

sofoget

 societe rayan louay de la
promotion immobilière

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 societe rayan louay de la

promotion immobilière شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي القنيطرة 

تجزئة 782 اسماعلية - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59897

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 societe : اإلقتماء بمختصر تسميتها

 rayan louay de la promotion

.immobilière

:  اإلنعاش  غرض الشركة بإيجاز 
العقااي

بشغال عاضة و بعمال البناء.

عنوا  املقر االجتماعي : القنيطرة 

 1 000  - اسماعلية   782 تجزئة 

القنيطرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ادايس شنشني  السيد  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1000  : شنشني  ادايس  السيد  

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد  ادايس شنشني عنوانه)ا( 

القنيطرة   1 000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ادايس شنشني عنوانه)ا( 

القنيطرة  000 1 القنيطرة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 1 818.

538I

GEANT CONSEIL

BLACK FITNESS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 183 APT

 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BLACK FITNESS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي الشرف 
اقم 529 الطابق تحت با�سي. 

ضراكش - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112853

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BLACK : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.FITNESS

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللياقة البدنية..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تحت  الطابق   529 اقم  الشرف 

ضراكش    0000  - ضراكش  با�سي. 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضراد توفيق :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توفيق  ضراد  السيد 

 321 املسيرة التانية حرف الف اقم 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  توفيق  ضراد  السيد 

 321 املسيرة التانية حرف الف اقم 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم -.

539I
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FIDUCIAIRE JABBARI

)BD INSIGHT(    بد انسايد
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC

بد انسايد    )BD INSIGHT( شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10  شااع 

الزاقطوني إقاضة حماد شقة اقم 1 

- 20500  الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

494687

 10 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

بد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.(BD INSIGHT(    انسايد

إستشااة   : غرض الشركة بإيجاز 

تحسي   في  ضتخصصة  تشغيلية 

التجااة بصفة عاضة.

عنوا  املقر االجتماعي : 10  شااع 

الزاقطوني إقاضة حماد شقة اقم 1 - 

20500  الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

الحسوني  إسماعي2  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

الحسوني  إسماعي2  السيد 
عنوانه)ا( 88 حي تاج 2 شاا ابو باكر 

الصديق م ج  30033 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الحسوني  إسماعي2  السيد 
عنوانه)ا( 88 حي تاج 2 شاا ابو باكر 

الصديق م ج  30033 فاس املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بتاا1خ 16 

ضااس 2021 تحت اقم -.

540I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

MEK ELEC DITRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MEK ELEC DITRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 13 
داب 15 زنقة بافود حي النصر 
ويسال  - 50000 ضكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52765
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 MEK  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ELEC DITRIBUTION
بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

الكهرباء 
بشغال الكهرباء.

اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة بافود حي النصر   15 داب   13

ويسال  - 50000 ضكناس  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بنجلو  اضا  :  600 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة الزاعلي لبنى :  200 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 100   : ضهدي  بنجلو   السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 100   : حمزة  بنجلو   السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اضا   بنجلو   السيد 
شااع يعوب   16 اقاضة ضرجا  شقة 

املنصوا  50000 ضكناس  املغرب.
عنوانه)ا(  لبنى  الزاعلي  السيدة 
شااع يعوب   16 اقاضة ضرجا  شقة 

املنصوا  50000 ضكناس  املغرب.
عنوانه)ا(  ضهدي  بنجلو   السيد 
شااع يعوب   16 اقاضة ضرجا  شقة 

املنصوا  50000 ضكناس  املغرب.
عنوانه)ا(  حمزة  بنجلو   السيد 
شااع يعوب   16 اقاضة ضرجا  شقة 

املنصوا 50000 ضكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اضا  بنجلو   السيد 
شااع يعوب   16 اقاضة ضرجا  شقة 

املنصوا  50000 ضكناس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1512.
541I

FIDUCIAIRE JABBARI

 JAD ( جاد كوميرسيو
) COMMERCIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC

 JAD ( جاد كوضيرسيو

COMMERCIO ( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

بواكو  زنقة جعفر ابن حبيب إقاضة 

املشرق اا الطابق األول اقم 3 - 

20500 الداا البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

493171

 17 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

جاد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.( JAD COMMERCIO ( كوضيرسيو

التجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و بيع   شراء  بصفة عاضة وخصوصا  

جميع ضواد التجمي2.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بواكو  زنقة جعفر ابن حبيب إقاضة 

 -  3 اقم  األول  الطابق  اا  املشرق 

20500 الداا البيماء  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد علي  جدواي :  600 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد جدواي ضحمد ابو القاسم 

داهم   100 بقيمة  حصة    00   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جدواي  علي   السيد 

 7 ط   1 شااع ضحمد السادس   282

البيماءس إقاضة البيماء    711 ش 

52000 الداا البيماء  املغرب.
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السيد جدواي ضحمد ابو القاسم 

عنوانه)ا( 282 شااع ضحمد السادس 

إقاضة  البيماءس   511 ش   5 ط   1

البيماء   الداا   52000 البيماء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جدواي  علي   السيد 

إقاضة  السادس  ضحمد  شااع   282

البيماء   711 ش   7 ط   1 البيماء 

52000 الداا البيماء  املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بتاا1خ 03 

ضااس 2021 تحت اقم -.

542I

SOCIETE LE LIDO 
شركة ضساهمة

 بربسمال 213.000.000 داهم 

ضركب لوليدو، شااع كوانيش، 

الداا البيماء

 IF : 1000235 *Patente:

 35603740* RC. CASABLANCA

: 2905

العام  الجمع  ضحمر  بموجب 

نونبر   16 بتاا1خ  املنعقد  االستثنائي 

2020، تقرا ضا يلي :

بقدا  الشركة  ابسمال  افع   -

ضن  لرفعه  داهم،   7.800.000

داهم الى ضبلغ   205.200.000 ضبلغ  

طر1ق  عن  داهم   213.000.000

بقيمة  جديد  سهم   7800 إصداا 

اسمية قداها 1000 داهم لك2 ضنها.

النظام  ضن   7 الفص2  تحيي    -

األسا�سي للشركة.

االدااة  ضجلس  ضحمر  بموجب 

املنعقد بتاا1خ  1 يناير 2021، تقرا 

ضا يلي :

لرفع  النهائي  االنجاز  ضعاينة   -

 7.800.000 بقدا  الشركة  ابسمال 

داهم، لرفعه ضن ضبلغ  205.200.000 

داهم الى ضبلغ 213.000.000  داهم.
النظام  ضن   7 الفص2  تحيي    -

األسا�سي للشركة.

بالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 
 766576 تحت عدد  بالداا البيماء 

بتاا1خ 19 فبراير 2021.
ضلخص قصد النشر

543I

ACS CONSEILS

UNIVERS LAIT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقاضة ضحفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
UNIVERS LAIT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 شااع 
ضحمد الخاضس الطابق 3 تجزءة 

اليسر  - 26000 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
14703

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.UNIVERS LAIT
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحليب.
عنوا  املقر االجتماعي : 13 شااع 
تجزءة   3 الطابق  الخاضس  ضحمد 

اليسر  - 26000 برشيد املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الناجي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الناجي  احمد  السيد 

 22000   70 اقم  البستا   تجزءة 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الناجي  احمد  السيد 

 22000  70 اقم  البستا   تجزءة 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 207.

544I

اتمانية الحر

RAL AMDIS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

اتمانية الحر

229 تجزئة ابن تاشفي  ازلي ضراكش 

ضراكش ضنااة، 0000 ، ضراكش 

املغرب

RAL AMDIS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املسيرة 2 

ب اقم 547  ضراكش 000   ضركش 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.99529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   10 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( واثة غانمي عبد 

الوهاب 5.000 حصة اجتماعية ضن 

بص2 5.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

ضحمد شفيق بتاا1خ 15 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 2 0 .

545I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE F.N.D CARS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

اقم 21 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب

STE F.N.D CARS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق بقعة اقم 775D العيو   - 

70000 العيو   املغرب .

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.31341

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 23 ضااس 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 775D اقم  بقعة  الوفاق  «تجزئة 

 » املغرب  العيو     70000  - العيو   

12 حي املسيرة  إلى «زنقة السالم اقم 

العيو   - 70000 العيو    املغرب «.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ 31 ضااس  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1001.

546I

«MAZAGAN PACK»

 CHEHM NEGOCE ET»

«GESTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 CHEHM NEGOCE ET»

«GESTION

 LOCAL COMMERCIAL N°7 LOT

 ISMAILIA SIDI SMAIL, El Jadida ،

24000، EL JADIDA MAROC

 CHEHM NEGOCE ET»

GESTION» شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املح2 
التجااي اقم 7، تجزئة االسماعلية، 
سيدي اسماعي2 - 000 2 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17685

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 CHEHM NEGOCE ET»  :

.«GESTION
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - بالتقسيط.  االتصاالت  بجهزة 
املستلزضات  بيع   - ضختلفة.  بشغال 

املكتبة بالتقسيط.
املح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تجزئة االسماعلية،   ،7 التجااي اقم 
الجديدة   2 000  - سيدي اسماعي2 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 200   : الكبير شهم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد عبد الكبير شهم عنوانه)ا( 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد عبد الكبير شهم عنوانه)ا( 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 22 فبراير 

2021 تحت اقم 26051.
547I

CABINET EL HAMMOUTI

FLUGEL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شااع الخرطوم اقم 51 الناظوا ، 

62000، الناظوا املغرب

 FLUGEL CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 139 عمااة 

إيما  الشقة اقم 2 طابق ضيزاني  

بني بنصاا - 62000 الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21785

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FLUGEL CONSTRUCTION

بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتعلقة  املختلفة  األعمال  و  البناء 

بالبناء.

اإلنعاش العقااي.

وكالة عقاا1ة..

 139  : االجتماعي  املقر  عنوا  

طابق   2 اقم  الشقة  إيما   عمااة 

ضيزاني  بني بنصاا - 62000 الناظوا 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد شكير داني 

بقيمة 100 داهم للحصة .

:  500 حصة  السيد سعيد عمير 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  داني  السيد شكير 
السكة الحديدية بني انصاا 62000 

الناظوا املغرب.
حي  السيد سعيد عمير عنوانه)ا( 
الناظوا   62000 انصاا  بني  وهدانة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  داني  السيد شكير 
السكة الحديدية بني انصاا 62000 

الناظوا املغرب
حي  السيد سعيد عمير عنوانه)ا( 
الناظوا   62000 انصاا  بني  وهدانة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 23 ضااس 

2021 تحت اقم 615.
548I

صولف فينانشيال بروبلمز

 SOCIETE CHARQY DE
MENUISERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

صولف فينانشيال بروبلمز
10 زنقة الحر1ة الطابق الثالث ، 

20000، الداا البيماء املغرب
 SOCIETE CHARQY DE
MENUISERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة نازك 
املالئكة تجزئة 222 التيسير2 زنقة 
نازك املالئكة تجزئة 222 التيسير2 

26100 برشيد املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.1469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2021 ضااس   01 في  املؤاخ 
املسؤولية  ذات  شركة  ح2 
 SOCIETE CHARQY املحدودة 
ابسمالها  ضبلغ    DE MENUISERIE
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000,00

اإلجتماعي زنقة نازك املالئكة تجزئة 

املالئكة  نازك  زنقة  التيسير2   222

تجزئة 222 التيسير2 26100 برشيد 

املغرب نتيجة ل : اكود ضهنة النجااة 

اضام االليمينيوم.

و حدد ضقر التصفية ب زنقة نازك 

املالئكة تجزئة 222 التيسير2 املغرب 

26100 برشيد املغرب. 

و عي :

و  الشرقي  ضحمد   السيد)ة( 

اقم   1 زنقة  اضي   حي  عنوانه)ا( 

املغرب  البيماء  الداا   20000  13

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 438.

549I

sofoget

HIRSCHMANN KENITRA

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 HIRSCHMANN KENITRA

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي  القنيطرة 

املنطقة الحرة  للصاداات   000 1  

القنيطرة  املغرب.

تغيير تسمية الشركة
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اقم التقييد في السج2 التجااي 

37579

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

 2021 فبراير   23 في  املؤاخ 

ضن  الشركة  تسمية  تغيير  تم 

إلى   «HIRSCHMANN KENITRA»

 HIRSCHMANN AUTOMOTIVE»

. «KE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 81843.

550I

GHIZLANE DOUBLANE

RMY CONSTRUCTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

اقم 5 عمااة العبدي شااع ضحمد 

السادس ، 000 2، الجديدة املغرب

RMY CONSTRUCTION شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 RUE 67 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

MAARIF - 20000 الد\اا البيماء 

ااملغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497517

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 RMY  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.CONSTRUCTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Entreprise de génie civil

 RUE 67 : عنوا  املقر االجتماعي 

 AZIZ BELLAL 2EME ETG N° 3

البيماء  الد\اا   MAARIF - 20000

ااملغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضر1م  قراوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضر1م  قراوي  السيدة 

الطابق  املحمدية  تعونية   16 الرقم 

االول 000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضر1م  قراوي  السيدة 

الطابق  املحمدية  تعونية   16 الرقم 

االول 000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم -.

551I

NINAS

SOL LABO CONCEPT -S.L.C-
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOL LABO CONCEPT

13 زنقة بحمد املجاطي اقاضة جبال 

األلب  الطابق 1 اقم 8 ضعاا1ف ، 

20000، الداا البيماء املغرب

 SOL LABO CONCEPT -S.L.C-

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

بحمد املجاطي اقاضة جبال األلب  

الطابق 1 اقم 8 ضعاا1ف - 20000 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497567

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SOL-  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.LABO CONCEPT -S.L.C

إجراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدااسات - بعمال البناء - شراء وبيع 

ضواد البناء.

زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

األلب   جبال  اقاضة  املجاطي  بحمد 

 20000  - ضعاا1ف   8 اقم   1 الطابق 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة السعدية بوطو21 :  510 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  90   : خديجة املربوح  السيدة  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

بوطو21  السعدية  السيدة 

 02 تجزئة بالد شاضة اقم  عنوانه)ا( 

شقة 1 االلفة 20220 الداا البيماء 

املغرب.

السيدة  خديجة املربوح عنوانه)ا( 

زنقة 19 حي تغالفت 54450  ضر1رت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بوطو21  السعدية  السيدة 

 02 تجزئة بالد شاضة اقم  عنوانه)ا( 

شقة 1 االلفة 20220 الداا البيماء 

املغرب

السيدة  خديجة املربوح عنوانه)ا( 
زنقة 19 حي تغالفت 54450  ضر1رت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773071.
552I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة العيو  الساقية 

الحمراء

 ESSALEK SOTRA
TECHNIQUE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة 
العيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيو  املغرب

  ESSALEK SOTRA TECHNIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع ضكة 
سوق الصناعة التقليدية اقم 13 
العيو  - 70000 العيو  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
35969

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
. ESSALEK SOTRA TECHNIQUE

غرض الشركة بإيجاز : نق2
وظائف وخدضات ضختلفة

التجااة العاضة
االستيراد والتصدير

والكهرباء  الشرب  ضياه  بعمال 
والصرف الصحي
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بااد وتكييف الهواء
البستنه
االعال 

املعاضالت  جميع  عام،  وبشك2 
بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاا1ة 

العقاا1ة
ابط بشك2 ضباشر بو غير ضباشر إلى 
بعاله،  املذكواة  الكائنات  ضن  واحد 

وضن املرجح ب  تعزز
تطو1ر الشركة..

عنوا  املقر االجتماعي : شااع ضكة 
 13 اقم  التقليدية  الصناعة  سوق 

العيو  - 70000 العيو  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : يرى  السالك  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد السالك يرى عنوانه)ا(  حي 
بلوك  الثالث  الشطر  اشيد  ضوالي 
العيو    70000 العيو    29 اقم   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد السالك يرى عنوانه)ا(  حي 
بلوك  الثالث  الشطر  اشيد  ضوالي 
العيو    70000 العيو    29 اقم   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1013/2021.
553I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE My Transit SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC
STE My Transit SARL AU شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 102 
ضكرا زنقة اوهود  انج2 زنقة 452 
حي الصفاء  اكادير 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
46875

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   06
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.My Transit SARL AU
وكالء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشحن.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 102 
 452 انج2 زنقة  ضكرا زنقة اوهود  
اكادير   80000 اكادير  الصفاء   حي 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

10.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة حسناء اوبنيحي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة حسناء اوبنيحي  عنوانه)ا( 
حي سيدي ضحمد   64 اقم   02 بلوك 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة حسناء اوبنيحي  عنوانه)ا( 
حي سيدي ضحمد   64 اقم   02 بلوك 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم  9897.

554I

FIDUCIAIRE HAMDELS

KHADAMATIKOUM.MA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

KHADAMATIKOUM.MA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

ضوالي التهاضي, جنا  اللوز. عمااة10 

االلفة الداا الداا البيماء - 20000 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 97  1

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KHADAMATIKOUM.MA

خدضات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحو21 األضوال.

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضوالي التهاضي, جنا  اللوز. عمااة10 

 20000  - االلفة الداا الداا البيماء 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضصطفى عبدالنوا بوكداة 
داهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .
 500   : بو1يدير  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ضصطفى عبدالنوا بوكداة 
  1300 بالزانس  ساحة   6 عنوانه)ا( 

00000 ضااسيليا فرنسا.
السيدة بشرى بو1يدير عنوانه)ا( 
الشقة   3 الطابق  سهام  اقاضة   21
10 كاليفوانيا 20000 الداا البيماء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضصطفى عبدالنوا بوكداة 
  1300 بالزانس  ساحة   6 عنوانه)ا( 

00000 ضااسيليا فرنسا
السيدة بشرى بو1يدير عنوانه)ا( 
الشقة   3 الطابق  سهام  اقاضة   21
10 كاليفوانيا 20000 الداا البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772982.
555I

FLASH ECONOMIE

PRELUXE AUTO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 PRELUXE AUTO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ضقرها اإلجتماعي: شااع الخلي2 اقم 
50 حي ضوالي عبد هللا عي  الشق - 

الداا البيماء 
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد
تسمية   :  PRELUXE AUTO

الشركة
-وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيااات
التجااة في السيااات الجديدة بو 
بما في   ، املستعملة لنق2 األشخاص 

ذلك-
سيااات  ضث2  الخاصة  املركبات 

اإلسعاف والحافالت الصغيرة
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
حي ضوالي عبد هللا   50 الخلي2 اقم 

عي  الشق -  الداا البيماء 
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 100.000 :ضبلغ ابسمال الشركة: 

داهم، ضقسم كالتالي
السيد عبد الرحيم الر1ب : 1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   :

وصفات وضواطن الشركاء 
السيد عبد الرحيم الر1ب عنوانه  
 88 حي ضوالي عبد هللا زنقة 69 اقم 

عي  الشق- الداا البيماء 
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة
السيد عبد الرحيم الر1ب عنوانه  
 88 حي ضوالي عبد هللا زنقة 69 اقم 

عي  الشق - الداا البيماء
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيماء  بالداا  لالستثماا   الجهوي 
اقم  تحت   2021 فبراير   19 بتاا1خ 

 929 7

556I

FLASH ECONOMIE

K2I AMEUBLEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

K2I AMEUBLEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  1 تجزئة 

LILE VERTE الطابق ضح2 تيط 

ضلي2  - 20000 الداا البيماء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496029

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 K2I  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AMEUBLEMENT

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضنتجات  جميع  بيع   - التنجيد 

املفروشات - بيع األقمشة.

عنوا  املقر االجتماعي :  1 تجزئة 

LILE VERTE الطابق ضح2 تيط ضلي2  

- 20000 الداا البيماء املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

ضوضن  املالك  عبد  ضوالي  السيد 

 100 حصة بقيمة   600   : االداي�سي 

داهم للحصة .

  00   : عيالل  فوز1ة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضوضن  املالك  عبد  ضوالي  السيد 

اقم  م  ضحج ق  عنوانه)ا(  االداي�سي 

226 حي السداي م 01 20000  الداا 

البيماء املغرب.

عنوانه)ا(  عيالل  فوز1ة  السيدة 
السداي  حي   226 اقم  شااع ق س 

20000  الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

ضوضن  املالك  عبد  ضوالي  السيد 
اقم  م  ضحج ق  عنوانه)ا(  االداي�سي 
226 حي السداي م 01 20000  الداا 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 496029.

557I

fiduazizi

 ALISA TRAVAUX &
SERVICES

إعال  ضتعدد القرااات

fiduazizi
شااع عمر املختاا حي القدس شااع 
عمر املختاا حي القدس، 7000، 

العيو  املغرب
 ALISA TRAVAUX & SERVICES
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: حي الفتح 
زنقةتدضوا اقم 12 العيو  - 70000 

العيو  املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.22291

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 05 ببر21 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :1-2 اقم  قراا 
طرف  ضن  حصة   500 بيع  ضايلي: 
بشير عليوا الى فائدة السيد  السيد  

براهيم ساهي. 
للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 
ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشر1ك واحد.  
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 اقم  بند 
طرف  ضن  حصة   500 بيع  ضايلي: 
بشير عليوا الى فائدة السيد  السيد  

براهيم ساهي.

للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشر1ك واحد.  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1053/2021.

558I

FIDUCIAIRE HAMDELS

BAYA TRADING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

BAYA TRADING شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

الزاقاء 117  زنقة ابن ضنير الطابق 

االول الرقم 2 الداا البيماء 20000 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497359

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   06

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BAYA  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.TRADING

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصنيع وتسو1ق املنتجات الزااعية 

الغذائية.
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اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة ابن ضنير الطابق    117 الزاقاء 
 20000 االول الرقم 2 الداا البيماء 

الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
عز1زاالداي�سي  ضحمد  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عز1زاالداي�سي  ضحمد  السيد 
  G  H املجموعة السكنية  عنوانه)ا( 
 20000 االلفة   175 الرقم   63 زنقة 

الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عز1زاالداي�سي  ياسي   السيد 
  G  H املجموعة السكنية  عنوانه)ا( 
 20000 االلفة   175 الرقم   63 زنقة 

الداا البيماء املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بتاا1خ 01 

ببر21 2021 تحت اقم 772980.
559I

CABINET MARZAK MOHAMMED

SOSAMET
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE LONDON APPT01
 EL JADIDA ، 24013، EL JADIDA

MAROC
SOSAMET شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
نعيم هللا اقم 35 ضرآب بالطابق 
السفلي - 000 2 الجديدة  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17807

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOSAMET

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األنشطة الهندسية

ضكتب الدااسات والتمتير 

ك2 حرف وضهن البناء

بشغال العمااة واالنعاش العقااي 

البنايات الحديدة 

دااسة وتنفيد املشاايع الفالحية

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بالطابق  ضرآب   35 اقم  هللا  نعيم 

السفلي - 000 2 الجديدة  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حمدوش سعيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد حمدوش سعيد عنوانه)ا( 

بوعز1ز  بوالد   دواا بوالد بنخديجة  

الجنوبية 000 2 الجديدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد حمدوش سعيد عنوانه)ا( 

بوعز1ز  بوالد   دواا بوالد بنخديجة  

الجنوبية 000 2 الجديدة  الجديدة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 11 ضااس 

2021 تحت اقم 26158.

560I

EURODEFI-NORD-AUDIT

JAWAHER INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT

 -4éme étage n°22 TANGER 17

 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC

JAWAHER INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد الخاضس إقاضة بهية بزهاا، 

بلوك 3 اقم 1 املغرب 90000 طنجة 

املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.78087

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرا ح2  17 دجنبر  املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

JAWAHER INVEST  ضبلغ ابسمالها 

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

الخاضس  ضحمد  شااع  اإلجتماعي 

 1 اقم   3 بلوك  بزهاا،  بهية  إقاضة 

90000 طنجة املغرب نتيجة  املغرب 

ل : التصفية بالترا�سي.

شااع  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

بزهاا،  بهية  إقاضة  الخاضس  ضحمد 

بلوك 3 اقم 1 املغرب 90000 طنجة 

املغرب. 

و عي :

و  الوزاني  هشام   السيد)ة( 

إقاضة  القادا1ة  تجزئة  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب   90000  25 الصنوبر 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 238436.

561I

CORPOCONSULT SARL

NSP SECURITE 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

CORPOCONSULT SARL
 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD OMAR AL KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

 NSP SECURITE شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
 LOT 520 وعنوا  ضقرها االجتماعي

 HAJ FATEH APPT 04 2EME
 ETAGE OULFA CASABLANCA -

.20220 casablanca maroc
تغيير تسمية الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
492133

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم   2021 ضااس   10 في  املؤاخ 
 » ضن  الشركة  تسمية  تغيير 
 NSP» إلى   «NSP SECURITE

. «SURVEILLANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773112.

562I

JBR CONSEILS

FIRSTLED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة اقم 2 الطابق االول تجزئة 

املساا الحي الصناعي ضراكش ، 
10000 ، ضراكش املغرب
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FIRSTLED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

املساا اقم 263 ضح2 01 طر1ق 

اسفي ضراكش - 1000  ضراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112543

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FIRSTLED

غرض الشركة بإيجاز : - االشهاا و 

دااسات السوق.

- تقديم الخدضة.

- تاجر.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املساا اقم 263 ضح2 01 طر1ق اسفي 

ضراكش - 1000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : السيد فواد ايت الكح2 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد انس الخدجي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد فواد ايت الكح2 عنوانه)ا( 

بيوت البو  اقم 339 النخي2 الشمالي 

ضراكش 40060 ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الخدجي  انس  السيد 

اقاضة النجد ف 220 شقة 9 ضبروكة 

ضراكش 0 00  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد فواد ايت الكح2 عنوانه)ا( 

بيوت البو  اقم 339 النخي2 الشمالي 

ضراكش 40060 ضراكش املغرب

عنوانه)ا(  الخدجي  انس  السيد 

اقاضة النجد ف 220 شقة 9 ضبروكة 

ضراكش 0 00  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 3217.

563I

BUREAU ESSOUFYANI

B.E.C.A.S
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

B.E.C.A.S شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة ضكة 

اقم 05 املر�سى العيو  - 70000 

العيو  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36013

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.B.E.C.A.S

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بجهزة  وصيانة  وتركيب  وإصالح 
للمكاتب  اآللي  والتشغي2  الكمبيوتر 
السلكية  االتصاالت  وضعدات 
الهواتف  وبيع  -شراء  والالسلكية 
وبجهزة  وضلحقاتها  املحمولة 
بشغال تركيب وبرضجة    - الكمبيوتر 
بنظمة  وجميع  املراقبة  كاضيرات 
البمائع   نق2   - املتطواة  املراقبة 
لحساب الغير وللحساب الخاص على 
الصعيدين الوطني والدولي... )العديد 

ضن الخدضات املتنوعة األخرى(.
عنوا  املقر االجتماعي : زنقة ضكة 
 70000  - العيو   املر�سى   05 اقم 

العيو  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : بالرخام  السيد ضحمد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بالرخام  ضحمد  السيد 
زنقة إبن كثير  حي املسيرة الخمراء 
العيو    70000 املر�سى  اقم    

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بالرخام  ضحمد  السيد 
زنقة إبن كثير  حي املسيرة الخمراء 
العيو    70000 املر�سى  اقم    

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   05 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1036.
564I

CANOCAF SARL

B2A FRUIT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شااع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

اقم 7 الطابق الثاني اقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظوا
MAROC

B2A FRUIT شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمرا  اقم 1779 سكتوا 3 سلوا   

- 62702 الناظوا املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
217 9

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 B2A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FRUIT
غرض الشركة بإيجاز : 1/استيراد 
وتصدير 2/بائع الخماا و الفواكه 3/

نق2 البمائع للغير
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
العمرا  اقم 1779 سكتوا 3 سلوا   

- 62702 الناظوا املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : ضحمد  بعدي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ضحمد  بعدي  السيد 

اسبانيا 08001 اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  بعدي  السيد 

اسبانيا 08001 اسبانيا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 09 ضااس 

2020 تحت اقم 526 .
565I
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ACCOMPT CONSULTING

GLOSSAIRE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

GLOSSAIRE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة بدا 
اقم 08  بني دااا وجدة - 60350  

وجدة املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.26387

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 ببر21   06 املؤاخ في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

GLOSSAIRE  ضبلغ  الشر1ك الوحيد 
وعنوا   داهم   10.000 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي تجزئة بدا اقم 08  

بني دااا وجدة - 60350  وجدة املغرب 

نتيجة ل : غياب ااس املال.

و حدد ضقر التصفية ب بني دااا 

وسط املدينة - 60350 وجدة املغرب. 

و عي :
و  اضماني  ضحمحد   السيد)ة( 

املدينة  وسط  دااا  بني  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60350

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: بني دااا وسط املدينة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1126.

566I

CANOCAF SARL

NADOR WEST TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شااع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

اقم 7 الطابق الثاني اقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظوا

MAROC

NADOR WEST TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 591 

شااع الحسن الثاني، الطابق األول 

العروي  - 62550 الناظوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21763

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NADOR WEST TRANS

نق2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األفراد للتأجير بو املكافأة.

 591  : االجتماعي  املقر  عنوا  

األول  الطابق  الثاني،  الحسن  شااع 

العروي  - 62550 الناظوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : بكراندي   سمير  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عبد الرحيم غالمي  :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد سمير بكراندي  
شااع طوكيو اقم 61 62000 الناظوا 

املغرب.
غالمي   الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي تاو1مة الشااع الرئي�سي  

62000 الناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد سمير بكراندي  
شااع طوكيو اقم 61 62000 الناظوا 

املغرب
غالمي   الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي تاو1مة الشااع الرئي�سي  

62000 الناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 19 ضااس 

2021 تحت اقم 590.
567I

EURODEFI-NORD-AUDIT

TANGEROISE DE SYNDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT
 -4éme étage n°22 TANGER 17
 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC
TANGEROISE DE SYNDIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 
التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع ابي 
الحسن الشادلي إقاضة لطيفة،بي  

طابقي  اقم 3 املغرب 90000 طنجة 
املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.61649
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  18 دجنبر  املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبلغ    TANGEROISE DE SYNDIC
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 
الحسن  ابي  اإلجتماعي شااع  ضقرها 
طابقي   لطيفة،بي   إقاضة  الشادلي 

90000 طنجة املغرب  اقم 3 املغرب 
نتيجة ل : التصفية بالترا�سي.

و حدد ضقر التصفية ب شااع ابي 
لطيفة،بي   إقاضة  الشادلي  الحسن 
طابقي  اقم 3 املغرب 90000 طنجة 

املغرب. 
و عي :

و  الوزاني  هشام     السيد)ة( 
إقاضة  القادا1ة  تجزئة  عنوانه)ا( 
طنجة املغرب   90000  25 الصنوبر 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 238361.
568I

IB PARTNERS

DIMATROM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IB PARTNERS
 BD LA CORNICHE ، 20040،  7

CASABLANCA MAROC
DIMATROM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
جعفر بن حبيب بوكو   - 20450 

الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 9 891
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DIMATROM SARL
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غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 
بيع و شراء ز1وت و ضواد السيااات.

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 20450  - بوكو    بن حبيب  جعفر 

الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد حليم عادل :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عادل  حليم  السيد 
 3 شقة اقم   15 كولف سيتي عمااة 
 27182 بوسكواة  الخمراء  املدينة 

الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عادل  حليم  السيد 
 3 شقة اقم   15 كولف سيتي عمااة 
 27182 بوسكواة  الخمراء  املدينة 

الداا البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاا1خ  البيماء   بالداا  التجاا1ة 

تحت اقم -.

569I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 MAISON AL-IHYÂ
 D›EDITION ET DE

DISTRIBUTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
 MAISON AL-IHYÂ D›EDITION
ET DE DISTRIBUTION شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

زا1وح ايما  2 اقم 19 سيدي 

البخااي الطابق الثاني  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11 9 7

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 MAISON AL-IHYÂ D’EDITION

.ET DE DISTRIBUTION

و  تحر1ر   : بإيجاز  غرض الشركة 

توزيع الكتب .

اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سيدي   19 اقم   2 ايما   زا1وح 

 90000  - الثاني   الطابق  البخااي 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 200   : اضحجوا  نوال  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة نوال اضحجوا عنوانه)ا( 
اقاضة زا1وح ايما  2 اقم 19 سيدي 

 90000 الثاني   الطابق  البخااي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة نوال اضحجوا عنوانه)ا( 
اقاضة زا1وح ايما  2 اقم 19 سيدي 

 90000 الثاني   الطابق  البخااي 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 241032.

570I

TANGER CONSULTING

مانوليطا طرونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANGER CONSULTING

شااع فاس زنقة ضصر اقم 9 ضكرا 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

ضانوليطا طرونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

فاس زنقة ضصر اقم 9 ضكرا طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114967

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ضانوليطا طرونس.

النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري الوطني و الدولي للبمائع.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضكرا طنجة   9 فاس زنقة ضصر اقم 

- 90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد املهدي الرز1يق :  50 حصة 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

السيدة ضر1م لطفطي :  50 حصة 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد املهدي الرز1يق عنوانه)ا( 
 172 زنقة   6 اقم  خلدو   ابن  حي 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  لطفطي  ضر1م  السيدة 
 170 زنقة   6 اقم  خلدو   ابن  حي 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد املهدي الرز1يق عنوانه)ا( 
 172 زنقة   6 اقم  خلدو   ابن  حي 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3193.

571I

ACS CONSEILS

JAYLAN PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

ACS CONSEILS
اقاضة ضحفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
JAYLAN PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 شااع 
ضحمد الخاضس الطابق 3 تجزئة 
اليسر - 26000 برشيد املغرب.

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1 717
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 ضااس   18 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 
ضن  بي  داهم»   2.900.000»
 3.000.000» إلى  داهم»   100.000»
ضقاصة  إجراء    : طر1ق  عن  داهم» 
ضع ديو  الشركة املحددة املقداا و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 396.

572I
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CCJF

DOMESTIA
إعال  ضتعدد القرااات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

DOMESTIA «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 
بواكو  زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقاضة املشااق 2، الطابق 1 - - الداا 
البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.493583
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 ضااس 2021
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
تغيير اإلسم التجااي للشركة ليصبح: 

DARING
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

تحيي  القانو  السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

تغيير اإلسم التجااي للشركة
بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

تحيي  القانو  األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 11 772.
573I

sofoget

SHELL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SHELL CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  تمااة 176 
اإلزدهاا سيدي العابد هرهواة   -----

--  تمااة  املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.72435

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   10 في  املؤاخ 

املصادقة على :
)ة(  هند خرشوفة  تفو1ت السيد 
 15 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8
هشام   )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

حد�سي بتاا1خ 10 فبراير 2021.
تفو1ت السيد )ة(  هند خرشوفة 7 
حصة اجتماعية ضن بص2 15 حصة 
الشكري   سمير   )ة(  السيد  لفائدة  

بتاا1خ 10 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ببر21   06 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112413.

574I

ACS CONSEILS

STE YASIBRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

ACS CONSEILS
اقاضة ضحفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
STE YASIBRIQUES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اوالد 
بر1ك طر1ق 9 سيدي املكي - 26000 

برشيد املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.5511

العام  الجمع  بمقت�سى 
ضااس   01 في  املؤاخ  اإلستثنائي 
الشركة  ابسمال  افع  تم   2021
داهم»    .000.000» قداه  بمبلغ 
إلى  داهم»   8.000.000» ضن  بي 
طر1ق  عن  داهم»   12.000.000»
الشركة  ديو   ضع  ضقاصة  إجراء    :

املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 397.

575I

AITOUNA MOHAMED

كافتيريا إيتشفيليا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AITOUNA MOHAMED

 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC

كافتيريا إيتشفيليا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

اليسوفية اقم   طنجة شااع 

اليسوفية اقم   طنجة 90000 

طنجة  اململكة املغربية.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.13503

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 يناير   20 املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها  ضبلغ  إيتشفيليا   كافتيريا 

ضقرها  وعنوا   داهم   1.000.000

اقم    اليسوفية  شااع  اإلجتماعي 

طنجة شااع اليسوفية اقم   طنجة 

املغربية  اململكة  طنجة    90000

نتيجة ل : ال يوجد نشاط.

شااع  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

شااع  طنجة  اقم    اليسوفية 

 90000 طنجة  اقم    اليسوفية 

طنجة اململكة املغربية. 

و عي :

بن  الرحمن    عبد  السيد)ة(  

شااع  عنوانه)ا(  و  الفا�سي  الحاج 

اقم   6 الدوا   2 زواا  عي   صنهاجة 

اململكة  طنجة    90000 طنجة    53

املغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1218.

576I

Gm Consulting

ماجيستيك بنوه

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gm Consulting

108 الزبير بن العوام الطابق الثاني 

الرقم   ، 20303، الداا البيماء 

املغرب

ضاجيستيك بنوه شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 12 عمر 

السالوي الطابق الثاني اقم 15 

ضرس السلطا   20000 الداا 

البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

414699

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2018 بكتوبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ضاجيستيك بنوه.

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدضات  وتوفير  وصيانة  وبيع 

الغياا  وقطع  بالسيااات  املتعلقة 

واإلطااات بالجملة.
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والبناء  والهندسة  الدااسة   -

والتنفيذ والتحكم والصيانة بجميع 

املباشرة  غير  بو  املباشرة   ، الوسائ2 

الكهربائية  المغط  بوعية  لجميع   ،

وامليكانيكية والهوائية والهيداوليكية 

وامللحقات وضا يتص2 بها.

- الصيانة الروتينية وبيع وتركيب 

امللحقات وإصالح األجزاء امليكانيكية 

ضن جميع  للمركبات  اإللكترونية  بو 

املااكات.

اإلطااات  وتفكيك  تجميع   -

والتحكم  واملستعملة  الجديدة 

الهند�سي وتعدي2 التوازي وامليكانيكا 

والصيانة لجميع املركبات..

عمر   12  : عنوا  املقر االجتماعي 

السالوي الطابق الثاني اقم 15 ضرس 

البيماء   الداا   20000 السلطا   

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 600   : خالد  بالهوااي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  00   : هشام  بالهوااي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  بالهوااي  السيد 

البيماء   الداا   20000 املعاا1ف 

املغرب.

السيد بالهوااي هشام عنوانه)ا( 

البيماء   الداا   20000 املعاا1ف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خالد  بالهوااي  السيد 

املعاا1ف 2000 الداا البيماء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

.RE6701 بكتوبر 2018 تحت اقم

577I

SAGEST

SPICY TACO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

SPICY TACO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15 ضح2 

اقم 5 شااع جوال  زنقة طنجة 

ظهر املهراز  االطلس  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67003

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SPICY  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.TACO

الوجبات   : غرض الشركة بإيجاز 

السريعه - سناك - ضمول حفالت .

عنوا  املقر االجتماعي : 15 ضح2 

اقم 5 شااع جوال  زنقة طنجة ظهر 

فاس   30000  - االطلس   املهراز  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ضحمد حسناوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضحمد حسناوي عنوانه)ا( 

 30000 بدا  حي  ضبروكة  اقاضة    3

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضحمد حسناوي عنوانه)ا( 

 30000 بدا  حي  ضبروكة  اقاضة    3

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98 1.

578I

FIDULATIMO

HADILMED SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

HADILMED SARL AU شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 23 شااع 

عقبة ابن نافع الحي املحمدي الداا 

البيماء - 20570 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

493425

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HADILMED SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : بيع-شراء-
توزيع ضعدات طبية-شبه طبية- شبه 
صيدلية و ادوات و ضعدات التجمي2

بيع-شراء-توزيع ملواد التنظيف-   
تنظيف  وضواد  الحشرات  ضبيدات 

املستشفيات.
عنوا  املقر االجتماعي : 23 شااع 
عقبة ابن نافع الحي املحمدي الداا 
البيماء  الداا   20570  - البيماء 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد  نوف2 ليتيم :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد  نوف2 ليتيم عنوانه)ا( حي 
اسماعي2  بن  خليفة  شااع  الرحمة 
الداا   20000 الداا البيماء   70 اقم 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد  نوف2 ليتيم عنوانه)ا( حي 
اسماعي2  بن  خليفة  شااع  الرحمة 
الداا   20000 الداا البيماء   70 اقم 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768866.

579I

ضكتب ضحاسبة

MOUNATASS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضكتب ضحاسبة
عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
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MOUNATASS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر ايت 

ايغف اوالد شاكر اوفوس - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14699

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MOUNATASS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير.

عنوا  املقر االجتماعي : قصر ايت 

 52000  - ايغف اوالد شاكر اوفوس 

الرشيدية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   1.000   : السيد باو يدير 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

قصر  عنوانه)ا(  يدير  باو  السيد 

اوفوس  شاكر  اوالد  ايغف  ايت 

52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

قصر  عنوانه)ا(  يدير  باو  السيد 

اوفوس  شاكر  اوالد  ايغف  ايت 

52000 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 10 .
580I

THE RIGHT POINT

MIROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MIROS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي   26 شااع 
ضرس السلطا  الطابق األول الشقة 

3   - 20300 الدااالبيماء املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
. 71 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 15 ضااس 2021 تم  تحو21  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السلطا   ضرس  شااع   26   » ضن 
 20300  -    3 الطابق األول الشقة 
إلى «حي بيرجي  املغرب»  الدااالبيماء 
شااع يعقوب املنصوا زنقة اكاسياس 
اقم 11 و 13 الطابق السفلي العمااة 
15 - 20000 الدااالبيماء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 13199.
581I

FIDULATIMO

7CIEUX SARLAU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC

7CIEUX SARLAU شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

اقاضة شهرزاد3 الطابق الخاضس 
اقم 22 النخي2 ضعاا1ف  - 20330 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

494223

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.7CIEUX SARLAU

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقااي

االاا�سي  اوكراء  بيع  شراء 

والعقااات

اشغال ضختلفة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق  شهرزاد3  اقاضة  سمية 

 - النخي2 ضعاا1ف    22 الخاضس اقم 

20330 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 5.000   : السيد عبد االله غربي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عبد االله غربي عنوانه)ا( 
اقاضة   9 زنقة از1ما طابق1شقة   10

البيماء  الداا  الوزيس  االاله  عبد 

10 20 الدااالبيماء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عبد االله غربي عنوانه)ا( 
اقاضة   9 زنقة از1ما طابق1شقة   10
البيماء  الداا  الوزيس  االاله  عبد 

10 20 الدااالبيماء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 769835.

582I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ALDO NEGOCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
ALDO NEGOCE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 2 حي 
سيدي الهادي زواغة   2 فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
67093

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ALDO : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشااات اإلداا1ة-بعمال ضختلفة. 

بو البناء-تاجر.
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حي   2  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - فاس   2 زواغة    الهادي  سيدي 

30000 فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد طبال عبد املجيد :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
املجيد  عبد  طبال  السيد 
إسحاق  ببو  شااع   03 عنوانه)ا( 
ESC الطابق الثاني شقة  2  شيرازي 
ضعاا1ف الداا البيماء 30000 الداا 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
املجيد  عبد  طبال  السيد 
إسحاق  ببو  شااع   03 عنوانه)ا( 
ESC الطابق الثاني شقة  2  شيرازي 
ضعاا1ف الداا البيماء 30000 الداا 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1625.

583I

SOBEGEST

BAHA FRACH
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
BAHA FRACH شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا غزولة 
اغبة اقم 0 1 الودا  - 0000  

ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113097

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BAHA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.FRACH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفرشة.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الودا    1 0 اقم  اغبة  غزولة 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 300   : باهاوي  ضبااك  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  باهاوي  ضبااك  السيد 

الودا    1 0 اقم  اغبة  غزولة  دواا 

0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باهاوي  ضبااك  السيد 

الودا    1 0 اقم  اغبة  غزولة  دواا 

0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 2  122.

584I

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

 FONDATION FAHARIS

 POUR LES SERVICES DU

LIVRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

تجزئة الكولي  2 عمااة لوضاتينيو  

الطابق 2 املكتب 6 سيدي ضعروف، 

20150، البيماء املغرب

 FONDATION FAHARIS POUR

LES SERVICES DU LIVRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر   

ط با�سي إلقاضة الجاضعة تجزئة 

ضعمواة حي حصي  اقم  20 205 

سال الجديدة - 11150 سال الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

33137

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 FONDATION FAHARIS POUR

.LES SERVICES DU LIVRE

و  نشر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدضات الكتاب و البحت العلمي.

ضتجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الجاضعة تجزئة  با�سي إلقاضة  ط    

 205 اقم  20  ضعمواة حي حصي  

سال الجديدة - 11150 سال الجديدة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ببوشرع عز1ز :  500 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ببوشرع عبد املجيد :  500 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ببوشرع عز1ز عنوانه)ا( ش 
11 شقة  الفقيه بن علي الدكالي اقم 

6 111500 سال الجديدة املغرب.
املجيد  عبد  ببوشرع  السيد 
جوفر  ضااس2  شااع   22 عنوانه)ا( 

55100 فردا  فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
دواا  السيد وادي زهير عنوانه)ا( 
طاطا   84076 وابلي  ايت  توا1رت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   11 بتاا1خ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت اقم 36148.
586I

BUREAU ESSOUFYANI

S.M.E.R.C
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
S.M.E.R.C شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة الحبة السوداء اقم 10 العيو  

- 70000 العيو  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
36003

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   03
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.S.M.E.R.C

بشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء الصناعية – صناعة قوااب 

الصيد – بشغال البوليستير والر1ز1ن 

الغير  لحساب  البمائع   نق2   -

الصعيدين  على  الخاص  وللحساب 

ضن  )العديد   ... والدولي  الوطني 

الخدضات املتنوعة األخرى(.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 10 السالم زنقة الحبة السوداء اقم 

العيو  - 70000 العيو  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : سالضي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سالضي  حمزة  السيد 

عمااة ضحمد فاض2 ضجموعة و اقم 

العيو    70000 الشهداء   حي   31

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سالضي  حمزة  السيد 

عمااة ضحمد فاض2 ضجموعة و اقم 

العيو    70000 الشهداء   حي   31

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1035.

587I

METREK COMPTA PRO

SOCIETE KALIMIRO TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تفو1ت حصص

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 SOCIETE KALIMIRO TRANS

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

زنقة 71 اقم 70 2 - 000 1 

القنيطرة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.50187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   07 في  املؤاخ 

املصادقة على :

ضحمد لشهب  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( حمزة 

التميمي بتاا1خ 07 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 50187.

588I

BUSINESS AUDITAX

KHAYMA REAL ESTATE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC

KHAYMA REAL ESTATE  شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

فاطمة الزهراء العز1ز1ة إقاضة ابن 

بطوطة املح2 اقم 3-2،  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

115005

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. KHAYMA REAL ESTATE

-  بشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء واإلنعاش العقااي

تهيئة  بشغال الهندسة املدنية،   -

قنوات التطهير  

- تهيئة املناطق الخمراء

- اشغال العزل الحرااي،

- االستيراد والتصدير

العمليات،  ك2  وعموضا   -

املالية  التجاا1ة،  الصناعية، 

بو  املرتبطة بشك2 ضباشر  والعقاا1ة 

غير ضباشر بالهدف بعاله بو التي قد 

تساهم في تحقيقها 

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ابن  إقاضة  العز1ز1ة  الزهراء  فاطمة 

 90000  -   ،2-3 بطوطة املح2 اقم 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد حسن السالوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد حسن السالوي عنوانه)ا( 

 90000   28 فيال  الصنوبر  تجزئة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد حسن السالوي عنوانه)ا( 

 90000   28 فيال  الصنوبر  تجزئة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 241063.

589I

LEADER FINANCE

PATTIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PATTIZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الشااع 

الرابع دضم تكانة الغول إقاضة 

سعيدة ضراكش - 0000  ضراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113179

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PATTIZ
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غرض الشركة بإيجاز : ضطعم.

الشااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الرابع دضم تكانة الغول إقاضة سعيدة 

ضراكش - 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة بضال اإلداي�سي اسليطي   

داهم   100 بقيمة  حصة   170   :

للحصة .

 330   : نسيم   احماني  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد احماني ناصر :  330 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

  : ادايس  ضحمد  احماني  السيد 

170 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة بضال اإلداي�سي اسليطي   

 1 1 اقم  الغول  ثكانة  عنوانه)ا( 

  0000 ضراكش  تاشفي   ب  ي  حي 

ضراكش املغرب.

إدايس  ضحمد  احماني  السيد 

حي   1 1 اقم  الغول  حي  عنوانه)ا( 

يوسف ابن تاشفي  ضراكش  0000  

ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ناصر  احماني  السيد 

حي   1 1 وحدة علي ابن الحاج اقم 

  0000 يوسف ابن تاشفي  ضراكش 

ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  نسيم  احماني  السيد 

حي الغول اقم 1 1 حي ي ب تاشفي  

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ناصر  احماني  السيد 

حي   1 1 وحدة علي ابن الحاج اقم 

  0000 يوسف ابن تاشفي  ضراكش 

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122507.

590I

FIDUCIAIRE JABBARI

)AY  FOOD(   اي فوود

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

ح2 شركة

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC

اي فوود   )AY  FOOD( شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر 

با�سي قطب حمري و صناعي 

عمرا  الساح2 حد السوالم - 

20150  برشيد املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.13049

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تقرا ح2  08 فبراير  املؤاخ في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

  AY( فوود    اي  الوحيد  الشر1ك 

 10.000 ابسمالها  ضبلغ    )FOOD

داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر 

با�سي قطب حمري و صناعي عمرا  

  20150  - السوالم  حد  الساح2 

التصفية   : ل  نتيجة  املغرب  برشيد 

املسبقة.

ضتجر  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

با�سي قطب حمري و صناعي عمرا  

  20150  - السوالم  حد  الساح2 

برشيد املغرب. 

و عي :

و  العميري  انس    السيد)ة( 

كاج  تجزئة  بالعنوا   عنوانه)ا( 

 20150 كاليفوانية   16 اقم   1 زنقة 

)ة(  كمصفي  املغرب   الداا البيماء  

للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و ضح2 تبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : باملحكة التجاا1ة 

بالداا البيماء بتاا1خ 08/02/2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 293.

591I

TECO GEST SARLAU

أنا أسيستونس
إعال  ضتعدد القرااات

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

بنا بسيستونس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 211 ، 

الطابق االول تجزئة انهي الساح2 

211 ، الطابق االول تجزئة انهي 

الساح2 26402 حد السوالم 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.5603

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

الحصص  تفو1ت   1 اقم  قراا 

الذي ينص على ضايلي:   : االجتماعية 

و1نق2  الصوفي،يبيع  احمد  السيد 

بموجبه 1000)بلف( حصة يملكها في 

شركة بنا بسيستونس ش.ذ.م.م.ش.و   

إلى السيد يونس اكوا�سي الذي يقبلهم

واإلضماء:  التسيير   2 اقم  قراا 

الذي ينص على ضايلي: تسير الشركة 

ضن طرف املسير السيد يونس اكوا�سي 

وتعطى له كافة السلط في التصرف 

باسم الشركة ملدة غير ضحددة

القانو   تحديث   3 اقم  قراا 

على  ينص  الذي  للشركة:  األسا�سي 

األسا�سي  القانو   تحيي   ضايلي: 

  15 و   7.6 للشركة ضع تعدي2 املواد 

الباقي دو  تغيير

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :15 و   6.7 اقم  بند 

ابس املال و  ضساهمات,  على ضايلي:  

التسيير واإلضماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 07 .

592I

FAWZGROUPE

MOUMTAZ DAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FAWZGROUPE

الفنيدق، تجزئة باب سبتة اقاضة 

الباليا اقم 5. ، 93100، الفنيدق 

املغرب

MOUMTAZ DAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : الفنيدق 

، تجزئة حي باب سبتة، إقاضة الباليا، 

اقم 5. الفنيدق ، تجزئة حي باب 

سبتة، إقاضة الباليا، اقم 5. 93100 

الفنيدق املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.13879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 08 ضااس  املؤاخ في 

ذات  شركة   MOUMTAZ DAR

ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

، تجزئة حي باب  اإلجتماعي الفنيدق 

سبتة، إقاضة الباليا، اقم 5. الفنيدق 

، تجزئة حي باب سبتة، إقاضة الباليا، 

املغرب  الفنيدق   93100  .5 اقم 

نتيجة اللتوقف عن العم2.
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و عي :

الشاهد  فوز   سيدي  السيد)ة( 
الوزاني و عنوانه)ا( زنقة فكيك اقاضة 

7 شقة 73  0 900  فلوا1دا الطابق 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

2021 وفي الفنيدق  08 ضااس  بتاا1خ 

، تجزئة حي باب سبتة، إقاضة الباليا، 
اقم 5. - 93100 الفنيدق املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0735.

593I

BUREAU ESSOUFYANI

BENMAAIL SARL
إعال  ضتعدد القرااات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

BENMAAIL SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

اسكيكيمة زنقة 10 اقم 121 - 

70000 العيو  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.33417

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 ببر21 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 

ضايلي: تفو1ت جميع حصص السيد: 

حصة   1000 إسماعي2 بنزاا وقيمتها 

إلى السيد: عبد هللا بحكو. ك2 حصة 

ضا ضجموعه  بي  داهم،   100 قيمتها 

100.000 داهم

على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 

الوحيد  الشر1ك  تعيي   تم  ضايلي: 

السيد: عبد هللا احكو، ضسيرا وحيدا 

للشركة وبشك2 ضستمر بدو  نهاية.

على  ينص  الذي   :03 اقم  قراا 

تم تغيير إسم الشركة وجعله  ضايلي: 

كالتالي: JAZIRA FER حسب الشهادة 

01- لتاا1خ   2329408 السلبية عدد 

0 -2021

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  اقم  0:  بند 

بعض  وتحيي   تعدي2  تم  ضايلي: 

فصول النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1064/2021.

594I

DISTRA CONSEILS

GAINE STAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS

اقم 2 الطابق 2 بلوك 21 الحي 

الحسني ، 0000 ، ضراكش املغرب

GAINE STAR شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا العزة 

جماعة السويهلة  - 0000  ضراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

94213

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2019 يناير   28

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 GAINE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.STAR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء.

عنوا  املقر االجتماعي : دواا العزة 

ضراكش    0000  - جماعة السويهلة  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 600   : الناجيم  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الناجيم  كمال  السيد 

  0000 دواا الغزة السويهلة ضراكش 

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الناجيم  كمال  السيد 

دواا الغزة السويهلة  0000  ضراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2019 تحت اقم 71 1.

595I

FAWZGROUPE

DALIA PLANCHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FAWZGROUPE

الفنيدق، تجزئة باب سبتة اقاضة 

الباليا اقم 5. ، 93100، الفنيدق 

املغرب

DALIA PLANCHER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : الفنيدق 

، تجزئة حي باب سبتة، إقاضة الباليا، 

اقم 5. الفنيدق ، تجزئة حي باب 

سبتة، إقاضة الباليا، اقم 5. 93100 

الفنيدق املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.13859

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 08 ضااس  املؤاخ في 

ذات  شركة   DALIA PLANCHER

ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

، تجزئة حي باب  اإلجتماعي الفنيدق 

سبتة، إقاضة الباليا، اقم 5. الفنيدق 

، تجزئة حي باب سبتة، إقاضة الباليا، 

املغرب  الفنيدق   93100  .5 اقم 

نتيجة اللتوقف عن العم2.

و عي :

الشاهد  فوز   سيدي  السيد)ة( 

الوزاني و عنوانه)ا( زنقة فكيك اقاضة 

7 شقة 73  0 900  فلوا1دا الطابق 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

بتاا1خ 08 ضااس 2021 وفي الفنيدق، 

إقاضة الباليا،  تجزئة حي باب سبتة، 

اقم 5. - 93100 الفنيدق املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0736.

596I

 االستاذ حميد نخلة ضوثق بصفرو

    HUILERIE AGARD )SARL(»   

« HUILAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

االستاذ حميد نخلة ضوثق بصفرو

عمااة اقم 38 شااع ضحمد الخاضس 

طر1ق املوز الطابق االول شقة اقم 7 

صفرو ، 31000، صفرو املغرب

 HUILERIE AGARD )SARL(    «»   

HUILAG  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اغبالو 

اقوااا دائرة الواثة صفرو - 31000 

صفرو املغرب.

تفو1ت حصص
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اقم التقييد في السج2 التجااي 
.807

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 فبراير   19 في  املؤاخ 

املصادقة على :
تفو1ت السيد )ة( حسن الزهواني 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   750
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.000
عبد الحق الزهواني بتاا1خ 19 فبراير 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس   22 بتاا1خ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت اقم 72.

597I

NINAS

NINAS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

NINAS
13 زنقة بحمد املجاطي اقاضة جبال 
األلب  الطابق 1 اقم 8 ضعاا1ف ، 

20000، الداا البيماء املغرب
NINAS شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 13 
زنقة بحمد املجاطي اقاضة جبال 

األلب 1 الطابق 8 ضعاا1ف - 20000 
الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
496321

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NINAS

ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي.
 13 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
جبال  اقاضة  املجاطي  بحمد  زنقة 

األلب 1 الطابق 8 ضعاا1ف - 20000 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضحمد  املجتهد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  املجتهد  السيد 

 23204 بلوك ب اقم 75    2 حي نزهة 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  املجتهد  السيد 

 23204 بلوك ب اقم 75    2 حي نزهة 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772078.

598I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

دو ساند كروكوديل
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

62 تجزئة الماوي 1 - املحاضيد 

- ضراكش ضراكش، 0000 ، 

MARRAKECH MAROC

دو ساند كروكودي2 شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضلحق اقم 

1  ضلك الكبير دواا لعمم الو1دا   - 

40060 ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113319

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

دو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ساند كروكودي2.

ادااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حدائق الحيوا  - اقاضة سياحية.

عنوا  املقر االجتماعي : ضلحق اقم 

1  ضلك الكبير دواا لعمم الو1دا   - 

40060 ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

فاكرا  كوالضالي  فاتيالي  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

فاكرا  كوالضالي  فاتيالي  السيد 

عنوانه)ا( دواا لعمم جماعة و قيادة 

الو1دا   40060 ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

فاكرا  كوالضالي  فاتيالي  السيد 

عنوانه)ا( دواا لعمم جماعة و قيادة 

الو1دا  40060 ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122636.

599I

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

EXCIPIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

AUDIT HOUSE بوديت هاوس
تجزئة الكولي  2 عمااة لوضاتينيو  

الطابق 2 املكتب 6 سيدي ضعروف، 

20150، البيماء املغرب

EXCIPIUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 

الصفوة اقم  2 ش عالل الفا�سي  

ط2 اقم 19 - 40030 ضراكش 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

. 97921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 23 دجنبر 2020 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عالل  ش  اقم  2  الصفوة  «عمااة 

 40030  -  19 اقم  ط2  الفا�سي  

ضراكش املغرب» إلى «167 ش ضهدي 

بن بركة اقاضة ضيراج ش   - 20000 

البيماء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773472.

600I

hk audit

GLOBALTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

hk audit

 BD lalla yakout n°149 4eme

 etg n°111 ، 20000، casablanca

maroc

GLOBALTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 101الحي 

الصناعي ضوالي اشيد - 20660 

الدااالبيماء املغرب.
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تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.277979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   01 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( ضحمود لحري�سي  

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.500

2.500 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

 01 الرحما  فززي االداي�سي بتاا1خ 

ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773514.

601I

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

 EQUIPEMENT MEDICAL
BIOLOGIQUE

إعال  ضتعدد القرااات

AUDIT HOUSE بوديت هاوس
تجزئة الكولي  2 عمااة لوضاتينيو  

الطابق 2 املكتب 6 سيدي ضعروف، 

20150، البيماء املغرب

 EQUIPEMENT MEDICAL

BIOLOGIQUE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 43 زنقة 

االضام القباب ش ضحمد الخاضس 

بلفيدير - - البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.76445

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 27 يناير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

 7600 نادية السبتي  اهابت السيدة 

 2660 و  الدين  حصة البنتها سلمى 

حصة البنها ا1اض الدين

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

تعيي  السيدة سلمى الدين الحاضلة 

 BE840937 اقم  الوطنية  للبطاقة 

كمسيرة ثانية للشركة 

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تحيي  القانو  االسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :33 اقم  بند 

الدين  سلمى  السيدة  تعيي   ضايلي: 

اقم  الوطنية  للبطاقة  الحاضلة 

 . كمسيرة ثانية للشركة   BE840937

الباقي دو  تغيير

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 

ساهمت السيدة نادية السبتي بمبلغ 

السيد  ساهم  و  داهم    9 000

ا1اض الدين بمبلغ 456000 داهم و 

ساهمت السيدة  سلمى الدين بمبلغ 

950000 داهم

بند اقم 8: الذي ينص على ضايلي: 

حصة املكونة لربس   19000 وزعت 

ضال الشركة كما يلي :  السيدة نادية 

0 9  حصة و السيد ا1اض  السبتي 

الدين 4560 حصة و السيدة  سلمى 

الدين 9500 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772388.

602I

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

SMART LAB
إعال  ضتعدد القرااات

AUDIT HOUSE بوديت هاوس
تجزئة الكولي  2 عمااة لوضاتينيو  

الطابق 2 املكتب 6 سيدي ضعروف، 

20150، البيماء املغرب

SMART LAB «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 22 

زنقة كاضيليا حي بيرجي املعاا1ف - - 

البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.316205

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 27 يناير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

 2500 الدين  ا1اض  السيد  اهاب 

حصة الخته سلمى الدين

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

تعيي  السيدة نادية السبتي الحاضلة 

 BE22900 اقم  الوطنية  للبطاقة 

كمسيرة ثانية للشركة 

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

ذات  لشركة  الشركة  شك2  تغيير 

املسؤولية املحدودة بشر1ك وحيد

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

االسا�سي  النظام  على  املصادقة 

املحي 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :3 اقم  بند 

ضايلي: شك2 الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر1ك وحيد

بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

ساهمت السيدة سلمى الدين بمبلغ 

1000000 داهم

على  ينص  الذي   :35 اقم  بند 

سلمى  السيدة  الشركة  تسير  ضايلي: 

الدين و السيدة نادية السبتي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772389.

603I

ديوا  الخبرة

PROOF SANY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا  الخبرة

ضكتب 45 ، الطابق الثالث ، إقاضة 

كاضيليا ، زاو1ة شااع ضحمد ديواي 

وضحمد عبده القنيطرة ، 000 1، 

القنيطرة املغرب

PROOF SANY شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب  
اقم  45 الطابق  الثالث  إقاضة  

كاضيليا  تقاطع  شااع  ضحمد  

الديواي  وضحمد  عبدو القنيطرة 

000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59923

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PROOF SANY

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضنتجات السباكة والصانتير.

ضكتب    : االجتماعي  املقر  عنوا  
إقاضة   الثالث   الطابق    45 اقم  

كاضيليا  تقاطع  شااع  ضحمد  الديواي  

 1 000 القنيطرة  عبدو  وضحمد  

القنيطرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حاكمي  توفيق  السيد 
10 زنقة ضوالي عبد الحفيظ الشقة 

القنيطرة   1 00 باها  إقاضة   07

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حاكمي  توفيق  السيد 
10 زنقة ضوالي عبد الحفيظ الشقة 

القنيطرة   1 000 باها  إقاضة   07

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 2342.

604I

G.C.M Consulting group

G.C.M Consulting Group
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 02

54350، ضيدلت املغرب
G.C.M Consulting Group شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  9 شااع 
املسيرة الخمراء ضيدلت - 54350 

ضيدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2721
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 G.C.M : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.Consulting Group
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشااات القانونية و التدبير.
عنوا  املقر االجتماعي :  9 شااع 
 54350  - ضيدلت  الخمراء  املسيرة 

ضيدلت املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
حنا   الحسناوي  السيدة 
ضوالي  بلوك06اقم913  عنوانه)ا( 
 52000 الرشدية  الشر1ف  علي 

الرشيدية املغرب.

صفاء  الحسناوي  السيدة 
02 زنقة طاطا املو ضيدلت  عنوانه)ا( 

54350 ضيدلت املغرب.

السيد الحسي  حاحوا عنوانه)ا( 
31 زنقة ابن حبوس ضيمالل ضيدلت 

54350 ضيدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

صفاء  الحسناوي  السيدة 
عنوانه)ا( 02 زنقة طاطا املوا ضيدلت 

54350 ضيدلت املغرب

السيد الحسي  حاحوا عنوانه)ا( 
31 زنقة ابن حبوس ضيمالل ضيدلت 

54350 ضيدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بميدلت  

2021 تحت اقم 102.

605I

COMPTA-YASS SARL AU

 FTD FIANSOU TRAVAUX
DIVERS

إعال  ضتعدد القرااات

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC

 FTD FIANSOU TRAVAUX

DIVERS «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 266 

تجزئة كستوا حي بوا1دة 2 آسفي 

املغرب - 46000 آسفي  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.10267

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

السيد  ضن  حصة   1000 تفو1ت 

بوسيدي  للسيد   سفيا   احمودا 

للسيد   و  حصة   500 سليما  

بوسيدي ضحمد 500 حصة

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

 : التقسيم الجديد لربسمال الشركة 

السيد بوسيدي سليما  500 حصة 

و السيد بوسيدي ضحمد 500 حصة

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

إستقالة السيد احمودا سفيا  ضن 

تسيير الشركة

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

و  سليما    بوسيدي  السيد  تعيي  

كمسيرين  ضحمد  بوسيدي  السيد 

للشركة ضع التوقيع املشترك

على  ينص  الذي   :5 اقم  قراا 

ضايلي: تغيير الشك2 القانوني للشركة 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 

بشر1ك وحيد لشركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة

على  ينص  الذي   :6 اقم  قراا 

ضايلي: املصادقة على القانوناألسا�سي 

الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

تحيي  النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   10 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 266.

606I

elite compta

فيكمان
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 1 

10000، rabat maroc

فيكما   شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرباط - 

حي الر1اض، ضحج الر1اض سانتر، 

شااع التي  عمااة اقم 7، الطابق 

5 - 10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

150921

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : فيكما  

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة.

الرباط   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضحج الر1اض سانتر،  حي الر1اض،   -

شااع التي  عمااة اقم 7، الطابق 5 - 

10100 الرباط املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد البقالي فهد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد البقالي فهد عنوانه)ا( زنقة 

 201 بني ضسكي ، عمااة س   شقة 

الرباط  السوي�سي  الليمو   اقاضة 

10170 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد البقالي فهد عنوانه)ا( زنقة 

 201 بني ضسكي ، عمااة س   شقة 

الرباط  السوي�سي  الليمو   اقاضة 

10170 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 77 112.

607I
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SUD EST CONSEIL

BK MARAM

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

BK MARAM شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر اقم 

2 الرقم 220 املسيرة  1 ب  - 0 01  

ضراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113165

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MARAM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبه  للمنتجات  تاجربالتقسيط 

الطبية  و املنتجات شبه الصيدلية.

عنوا  املقر االجتماعي : ضتجر اقم 

  01 0  - ب    1 220 املسيرة   الرقم   2

ضراكش  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : باضو  نادية  السيدة  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حي  السيدة نادية باضو عنوانه)ا( 

ضراكش     40130   87 اقم  تااكة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حي  السيدة نادية باضو عنوانه)ا( 

ضراكش     40130   87 اقم  تااكة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 113165.

608I

HOUSSAM EDDINE

ديغن سغفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

ديغن سغفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد بن عبد الرحما  الطابق1 

اقم2 - 93000 تطوا  املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.6011

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2019 يناير   10 املؤاخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ديغن 

 60.000 ابسمالها  ضبلغ  سغفيس  

داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الطابق1  الرحما   عبد  بن  ضحمد 

اقم2 - 93000 تطوا  املغرب نتيجة 

ل : ح2 شركة.

شااع  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

الطابق1  الرحما   عبد  بن  ضحمد 
اقم2 - 93000 تطوا  املغرب. 

و عي :

الصوفي  حسام الدين   السيد)ة( 

الشهداء  دوا  طبولة  عنوانه)ا(  و 
املغرب  تطوا    93000 اقم133 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2019 تحت اقم 203.

609I

FAISSAL WOOD

FAISSAL WOOD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FAISSAL WOOD

حي السالم - الوطية ، 82010، 

الوطية - طانطا  املغرب

FAISSAL WOOD شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 335 حي 

السالم - الوطية - 82010 الوطية - 

طانطا  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5767

 31 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FAISSAL WOOD
تجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والبحر1ة,  البرية  النجااة  الخشب, 

استيراد و تصدير.
حي   335  : عنوا  املقر االجتماعي 
 - الوطية   82010  - الوطية   - السالم 

طانطا  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : بنمالك فيص2  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 1000  : فيص2  بنمالك  السيد 

بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فيص2  بنمالك  السيد 
حي السالم - الوطية 82010 طانطا  

الشاطئ املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فيص2  بنمالك  السيد 
حي السالم - الوطية 82010 طانطا  

الشاطئ املغرب
 - بتاا1خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت اقم -.

610I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

JATREC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،
28820، mohammedia maroc
JATREC شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 16 تجزئة 
فدا  الشيخ الطابق 1 ضلكية اجاء 

2  - 000 2 الجديدة املغرب
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تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17903

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.JATREC
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واشغال  -واعمال  البناء  واعمال  
ضتابعة  -دااسة  واالنشاءات  الحفر 
وادااة املشاايع في املجاالت الصناعية 

والهندسة املدنية .
عنوا  املقر االجتماعي : 16 تجزئة 
فدا  الشيخ الطابق 1 ضلكية اجاء 2  

- 000 2 الجديدة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد جعدا  يوسف 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد جعدا  يوسف عنوانه)ا( 
الفتح  حي   6 شقة   Aعمااة  6 اضال 
الرباط    10053 املنصوا  يعقوب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد جعدا  يوسف عنوانه)ا( 
الفتح  حي   6 شقة   Aعمااة  6 اضال 
الرباط    10053 املنصوا  يعقوب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 26247.

611I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

OLEAFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

SOPHORA CONSULTING

37 شااع عالل إبن عبدهللا، شقة 

اقم 22 , الطابق الرابع. ، 50000، 

ضكناس، املغرب

 OLEAFOOD

شركة ذات  ضسؤولية ضحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عز1ب 

ملراني الجماعة القرو1ة واد الجديدة 

ضكناس، املغرب.

تعيي  ضسيرين جدد
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.2 911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021, قرا  املنعقد بتاا1خ 16 فبراير 

الشركاء و باإلجماع على ضا يلي:

دفيكو  إيفا  السيدة  تعيي    -

كمسيرة للشركة ملدٍة غير ضحدودة

دفيكو  دافيد  السيد  تعيي    -

كمسير للشركة ملدة غير ضحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ابر21   1 بتاا1خ  بمكناس  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1684. 

612I

L.AUDIFEC

 PREMIUM ASSISTANCE ››

 ET SERVICES DE SECOURS

›› PASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES  BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

20370، CASABLANCA MAROC

 PREMIUM ASSISTANCE ET ‹›

   SERVICES DE SECOURS ‹› PASS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ياسمينة 

1 اقم 54 شااع االهرام خر1بكة  -  

25000 خر1بكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

6971

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ’’  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 PREMIUM ASSISTANCE ET

.  SERVICES DE SECOURS ’’ PASS

ـخدضة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خالل  ضن  للعربات  املساعدة 

استخدام شاحنات السحب والجر.

ـخدضة االنقاد واملساعدة..

ياسمينة   : عنوا  املقر االجتماعي 

  - شااع االهرام خر1بكة    54 اقم   1

25000 خر1بكة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 998   : العربي  فمي2  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   2   : السيدة نواة بوعبيد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العربي  فمي2  السيد 

العوام حي  ابن  الزبير  زنقة   12 فيال 

ياسمينة 02 خر1بكة 25000 خر1بكة 

املغرب.

عنوانه)ا(  بوعبيد  نواة  السيدة 

العوام حي  ابن  الزبير  زنقة   12 فيال 

ياسمينة 02 خر1بكة 25000 خر1بكة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العربي  فمي2  السيد 
العوام حي  ابن  الزبير  زنقة   12 فيال 

ياسمينة 02 خر1بكة 25000 خر1بكة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخر1بكة  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 165.

614I

سوس للمحاسبة

أجبار كار
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

سوس للمحاسبة
اقم 56 زنقة ضحمد القواي ضكتب 
اقم KENITRA ،1 020 ، 2 املغرب

بجباا كاا شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 1308 

تجزئة قصبة ضهدية,الحدادة - 

070 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59941

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

بجباا   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

كاا.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق..
اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تجزئة قصبة ضهدية,الحدادة   1308

- 070 1 القنيطرة املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 2672 السيد قصبة ضهدية اقم 
قطاع 07 :  1.000 حصة بقيمة 100 

داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد نعما  خربوش عنوانه)ا( 
 07 قطاع   2672 قصبة ضهدية اقم 

070 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد نعما  خربوش عنوانه)ا( 
 07 قطاع   2672 قصبة ضهدية اقم 

070 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 06 ببر21 

2021 تحت اقم 81676.
615I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT

OLEICOLE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

SOPHORA CONSULTING
37 شااع عالل إبن عبدهللا، شقة 
اقم 22 , الطابق الرابع. ، 50000، 

ضكناس، املغرب
 SOCIETE DE»

 DEVELOPPEMENT OLEICOLE
«DU MAROC

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة  
لشبونة, زنقة تااودانت، الطابق 
  ضكتب اقم  1, املدينة الجديدة 

ضكناس، املغرب.
تعيي  ضسيرين جدد

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.24283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021, قرا  املنعقد بتاا1خ 16 فبراير 

الشركاء و باإلجماع على ضا يلي:

دفيكو  إيفا  السيدة  تعيي    -

كمسيرة للشركة ملدٍة غير ضحدودة

دفيكو  دافيد  السيد  تعيي    -

كمسير للشركة ملدة غير ضحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ابر21   1 بتاا1خ  بمكناس  التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1685.

616I

BICARD S.L

bicard s.l
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BICARD S.L

 N°1080 QI ELMASSAR ROUTE

 DE SAFI MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MARRAKECH

bicard s.l شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 1080 حي 

الصناعي املساا - 0100  ضراكش 

ضراكش

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113117

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 bicard : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.s.l

تصنيع   •  : غرض الشركة بإيجاز 

وتسو1ق الخزائن واألقفال واألدوات 

وبنظمة  الحديد  وضنتجات  واألجهزة 

األضا  وضلحقاتها.

األثاث  وتسو1ق  وتأجير  تصنيع   •

واملعدات  املنزلية  واألجهزة  املكتبي 

الكهربائية

وتشغي2  وتطو1ر  اضتالك   •

االختراع  وبراءات  اإلجراءات  جميع 

التجاا1ة  والعالضات  والتراخيص 

املتعلقة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

بهدف الشركة ، لحسابها الخاص

• استيراد وتصدير جميع املنتجات 

والخدضات املذكواة بعاله. .

عنوا  املقر االجتماعي : 1080 حي 

ضراكش    0100  - املساا  الصناعي 

ضراكش.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  540.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 2.700   : السيد ضوساوي بوجمع 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد العزوزي الحسي  :  2.700 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضوساوي بوجمع عنوانه)ا( 

ضراكش    0000 ايسي2    426 اقم 

ضراكش.

الحسي   العزوزي  السيد 

1080 حي الصناعي املساا  عنوانه)ا( 

0100  ضراكش ضراكش.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضوساوي بوجمع عنوانه)ا( 

ضراكش    0000 ايسي2    426 اقم 

ضراكش

الحسي   العزوزي  السيد 

1080 حي الصناعي املساا  عنوانه)ا( 

0100  ضراكش ضراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122452.

617I

AURANORD

 أورانور
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AURANORD

 ZAWIYA Malek ibn el morhil

  rue moulay Idriss 1 er ètage

 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC

 بواانوا  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زاو1ة ضالك 

ابن املرح2 شااع ضوالي ادايس  

العرائش 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2021/ 17

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها :  بواانوا 

الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

واالشهاا.
زاو1ة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضالك ابن املرح2 شااع ضوالي ادايس  

العرائش 92000 العرائش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنجاا  صفاء  السيدة 

ابينيدة  املرح2  ابن  ضالك  شااع 

92000 العرائش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنجاا  صفاء  السيدة 
ابينيدا   املرح2  ابن  ضالك  شااع 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 226/2021.

618I

ادكو كونسي2

MBCG
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسي2
26 حي الر1حا  الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الداا البيماء 

املغرب
MBCG شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 197 
شااع املقاوضة طابق 6 - 20050 

الدااالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
495085

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
.MBCG : اإلقتماء بمختصر تسميتها
ضقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال البناء.
 197  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 20050  -  6 طابق  املقاوضة  شااع 

الدااالبيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 10.000   : السيد ضصطفى بعال 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بعال  ضصطفى  السيد 

سيدي ضوضن حي القر1ة زنقة بدا اقم 

81 20340 الدااالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بعال  ضصطفى  السيد 

سيدي ضوضن حي القر1ة زنقة بدا اقم 

81 20340 الدااالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

619I

ضكتب التوثيق

CAFETERIA DALLA
تأسيس شركة املساهمة

ضكتب التوثيق

تطوا  طر1ق سبتة اقاضة حدائق 

ضرجا  الطابق االا�سي شقة اقم 3، 

9300، تطوا  املغرب

CAFETERIA DALLA  «شركة 

املساهمة» 

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

الجيش امللكي  اقاضة الهناء تطوا  

تطوا ، 39000 تطوا  املغرب

إعال  عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.26085

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2019 دجنبر   10

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:

شك2 الشركة : شركة املساهمة .

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. CAFETERIA DALLA

غرض الشركة بإيجاز : كافيتريا.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تطوا   الهناء  اقاضة  امللكي   الجيش 

تطوا  39000 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 10.000 الشركة  ابسمال  و1بلغ 

داهم،

ضقسم كالتالي:

 50   : البوزو1قي  اساضة  السيد 

حصة بقيمة 5.000 داهم للحصة .

 50   : البوزو1قي  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 5.000 داهم للحصة .

 50  : البوزو1قي  اساضة  السيد 

بقيمة 5.000 داهم.

 50  : البوزو1قي  نادية  السيدة 

بقيمة 5.000 داهم.

ضجلس  بعماء  بو  املتصرفو  

الرقابة: 

البوزو1قي  اساضة  السيد 

شااع  عنوانه)ا(  ضسير  بصفته)ا( 

ط اقم  اقاضة الهناء  الجيش امللكي  

20 93000 تطوا  املغرب

البوزو1قي  نادية  السيدة 

شااع  عنوانه)ا(  ضسيرة  بصفته)ا( 

ط اقم  اقاضة الهناء  الجيش امللكي  

20 93000 تطوا  املغرب

ضراقب بو ضراقبي الحسابات :

)ا( البوزو1قي  اساضة  السيد 

بصفته ضسير عنوانه)ا( شااع الجيش 

 20 اقم  ط  الهناء  اقاضة  امللكي  

93000 تطوا  املغرب

)ا(بصفته ضسيرة  السيدة ضسيرة 

عنوانه)ا( شااع الجيش امللكي  اقاضة 

تطوا    93000  20 اقم  ط  الهناء 

املغرب

األسا�سي  النظام  ضقتميات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكو1ن  املتعلقة 

األاباح :

50 حصة لك2 ضنهما.

املنصوص  الخاصة  اإلضتيازات 

عليها لك2 شخص :

ضسيرا .

بقبول  ضتعلقة  ضقتميات 
تفو1ت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي  جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
نعم .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   28 بتاا1خ  بتطوا   االبتدائية 

2019 تحت اقم 6343.

620I

ضكتب التوثيق

ADAM PUBLICITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب التوثيق
تطوا  طر1ق سبتة اقاضة حدائق 

ضرجا  الطابق االا�سي شقة اقم 3، 
9300، تطوا  املغرب

ADAM PUBLICITE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تطوا  
بلدية سيدي املنظري تجزئة املحنش 
الثاني شطر 2 شااع دشيرة الطابق 0 

اقم 23  93000 تطوا  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29083
في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ADAM : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. PUBLICITE
االشهاا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
البمائع  جميع  وتصدير  استيراد  و 
بنواعها  بجميع  واألشياء  واملركبات 

وتسو1قها و النعاش العقااي.
تطوا    : االجتماعي  املقر  عنوا  
بلدية سيدي املنظري تجزئة املحنش 
الثاني شطر 2 شااع دشيرة الطابق 0 

اقم 23  93000 تطوا  املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد سفيا  العمراني 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد سفيا  العمراني عنوانه)ا( 
تطوا  93000 تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

السيد سفيا  العمراني عنوانه)ا( 
تطوا  93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0776.

621I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE CHBABI TRAV SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمااة نوضيديا شااع ضحمد الخاضس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

  STE CHBABI TRAV SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي القدس 

تاهلة  - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
5909

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. CHBABI TRAV SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء/التجااة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
القدس تاهلة  - 35000 تازة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الحسي   اشبابي :  1.000 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الحسي   اشبابي عنوانه)ا( 
تازة   35000 تاهلة   االطلس  شااع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد الحسي   اشبابي عنوانه)ا( 
تازة   35000 تاهلة   االطلس  شااع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم  19.

622I

«MAZAGAN PACK»

«MAZAGAN PACK»
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

«MAZAGAN PACK»
 DOUAR LABYAYNA FRACTION

 OLD RAHMOUNE CR OLD
 HCINE, El Jadida ، 24000، EL

JADIDA MAROC
«MAZAGAN PACK» شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 
البياينة، فخدة بوالد احمو ، 

جماعة بوالد بحسي ، - 000 2 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17915

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.«MAZAGAN PACK»

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  بيع   - املكتبية.  التجهيزات 

بشغال   - املكتبية.  التوا1دات  بنواع 

ضختلفة..

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

البياينة، فخدة بوالد احمو ، جماعة 

الجديدة   2 000  - بحسي ،  بوالد 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

هر1و21:   الهادي  عبد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

هر1و21  الهادي  عبد  السيد 

000 2 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

هر1و21  الهادي  عبد  السيدة 

000 2 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 26283.

623I

Cabinet Comptable Marzofid

ECOMAFRIC SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

ECOMAFRIC SARL AU شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة ٱبن 

عائشة إقاضة ثمانية نخالت الطابق 

الخاضس الشقة اقم51  جليز - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112969

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ECOMAFRIC SARL AU

و  *بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء ضواد التجمي2،

ضواد شبه صيدلية  *بيع و شراء 

وشبه طبية،وكدآملواد املعلوضاتية.

.

عنوا  املقر االجتماعي : زنقة ٱبن 

عائشة إقاضة ثمانية نخالت الطابق 

 - جليز  اقم51   الشقة  الخاضس 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

بنطاهير:   كر1م  ضحمد  السيد  
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
بنطاهير  كر1م  ضحمد  السيد  
 39 بلوك  الحسني  الحي  عنوانه)ا( 

اقم919  0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
بنطاهير  كر1م  ضحمد  السيد  
 39 بلوك  الحسني  الحي  عنوانه)ا( 

اقم919  0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122347.
624I

ECOGEF

AFOUD IMMO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
AFOUD IMMO شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقاضة لزالب الطابق 
1 اقم 8 املعاا1ف الداا البيماء - 

20330 الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
495221

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   19
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AFOUD IMMO
ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي / التجهيز / بشغال عاضة.
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقاضة لزالب الطابق 
 - البيماء  الداا  املعاا1ف   8 اقم   1

20330 الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد الحسا  بوكاتي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد الحسا  بوكاتي عنوانه)ا( 
سيدي   12 الرقم  القيطوني  تجزئة 
بزضوا   2 100 بزضوا  دائرة  علي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد الحسا  بوكاتي عنوانه)ا( 
سيدي   12 الرقم  القيطوني  تجزئة 
علي دائرة بزضوا 100 2 بزضوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 10652.

625I

bemultico  بيمولتيكو

YUSSAD PRO يوسد برو
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
اقم 106 شقة اقم 01 الز1تو  

املعركة -ضكناس ، 50060، ضكناس 
ضكناس

يوسد برو YUSSAD PRO شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كراج في 

الرقم 153 تجزئة ضبروكة  الحاجب 

- 51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52881

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

يوسد   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.YUSSAD PRO برو

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحتفاالت واملناسبات

- وااقة

- ضصوا فوتوغرافي.

كراج في   : عنوا  املقر االجتماعي 

الحاجب  تجزئة ضبروكة   الرقم 153 

- 51000 الحاجب املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : املربوح  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املربوح  هشام  السيد 

 52452 قصر خطااات النيف تنغير 

النيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املربوح  هشام  السيد 

 52452 قصر خطااات النيف تنغير 

ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1711.

626I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

STE AGRO TEC VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA «B»

 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

STE AGRO TEC VERT      شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي تجزئة 

ضلوكي اقم 65 بوفكرا   ضكناس 

50000 ضكناس .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.  2 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحو21   2021 يناير   19 املؤاخ في 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1788.

627I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

MAYSAK  مايساك
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA «B»

 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8326

ضايساك  MAYSAK  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

جااة 3 اقم 81 والد الطيب فاس  - 
30023 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
66767

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   0 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. MAYSAK  ضايساك
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة  
واستيراد وتصدير .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - 81 والد الطيب فاس   اقم   3 جااة 

30023 فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد البوز1اني عالل 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد البوز1اني عالل  عنوانه)ا( 
 P 01 TORROELLA DE  115
 MONTGRI 1/ESP 17257

MONTGRI اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد البوز1اني عالل  عنوانه)ا(  
 115P 01 TORROELLA DE
 MONTGRI 1/ESP 17257

MONTGRI اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   16 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1234.

628I

ائتمائية املحاسبة

WERCHAN TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمائية املحاسبة

شااع ببي الحسن الشادلي اقاضة 

 TANGER ،90000 ، 1  شبوط اقم

املغرب

WERCHAN TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع ببي 

الحسن الشاذلي، اقاضة شابوت اقم 

 1 - 9000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114123

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.WERCHAN TRANSPORT

النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبمائع  الدولي  و  الوطني  الطرقي 

للغير.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع ببي 

اقاضة شابوت اقم  الحسن الشاذلي، 

 1 - 9000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الصحراوي عمر 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الصحراوي عمر عنوانه)ا( 

ثغات  الحديقة  تجزئة  ك    226

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الصحراوي عمر عنوانه)ا( 

ثغات  الحديقة  تجزئة  ك    226

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   12 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240321.

629I

AGS CONSEIL

WINEO AMANA
تأسيس صندوق ضشترك للتوظيف

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC
WINEO AMANA «صندوق 

ضشترك للتوظيف»

وعنوا  ضقره اإلجتماعي: 12 زنقة 

السخاوي حي ليبداوم - 20000 

الدااالبيماء املغرب

«تأسيس صندوق ضشترك 

للتوظيف»

بمقت�سى  عقد عرفي ضؤاخ في 17 
تقرا تأسيس صندوق   2021 ضااس 

البيانات  ذي  للتوظيف  ضشترك 

التالية:

 WINEO  : الصندوق   تسمية   -

.AMANA
- عنوا  املقر االجتماعي : 12 زنقة 

 20000  - ليبداوم  حي  السخاوي 

الدااالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .

- ضبلغ ابسمال الصندوق )داهم(: 

1.000.000

 WINEO التدبير:  ضؤسسة   -

GESTION

CIH :املؤسسة الوديعة -

- املنتدب األول للحسابات: ضكتب 

السعيدي و شركاؤه

امللكية  وحصص  املوجودات   -

املشتركة: 1000 حصة

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ    -

الحصص:500.000

- تاا1خ واقم اعتماد نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  ضن 

اقم:   -  2021 ضااس   17 الرساضي2: 

GP21062

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773729.

630I

AGS CONSEIL

LION D›AFRIQUE EXPRESSE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 LION D›AFRIQUE EXPRESSE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحر1ة الطابق 3 الشقة 5 - 20120 

الدااالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496989

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   07

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 LION  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.D’AFRIQUE EXPRESSE
نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.
زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 
الحر1ة الطابق 3 الشقة 5 - 20120 

الدااالبيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فكري  زكر1اء  السيد 
شقة  1 عمااة الشروق زنقة عد  م 

ج 0000  بسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فكري  زكر1اء  السيد 
شقة  1 عمااة الشروق زنقة عد  م 

ج 0000  بسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771770.
631I

socomif sarl

LOYAL TRAV
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

socomif sarl
زنقة ضحمد الحصالي عمااة 35 شقة 

اقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب
LOYAL TRAV شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 57 زنقة 

سيدي بناشر حسوني باب ضصدق - 
11111 سال املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.29369
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 15 فبراير 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«57 زنقة سيدي بناشر حسوني باب 
إلى  املغرب»  سال   11111  - ضصدق 
 17 ضح2   055 اشد  إبن  زنقة   17»
املكنسية سال - 1111 سال  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت اقم 36357.
632I

ائتمانية زهير

NEAR TO YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمااة باايس 

الطابق التالت ضكتب اقم 11 كيليز 
ضراكش ، 0000 ، ضراكش املغرب
NEAR TO YOU   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 34 عمااة 
ضوالي يوسف زنقة الحر1ة الطابق 
3 لشقة اقم 6 ب جيليز  - 0000  

ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113345
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 NEAR  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.  TO YOU
ضركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي
ضركز للتدا1ب .

عنوا  املقر االجتماعي : 34 عمااة 
الطابق  الحر1ة  زنقة  يوسف  ضوالي 
  0000  - ب جيليز    6 لشقة اقم   3

ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : كبير   االداي�سي  عصام  السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

 500   : بوصبع   السيدة سليمة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

كبير   االداي�سي  عصام  السيد 

عنوانه)ا( سيدي بو عمر اقم   داب 

صالح  0000  ضراكش املغرب .

السيدة سليمة بوصبع عنوانه)ا( 

اقاضة بنس ضاجوا21 عمااة ب الشقة 

هللا   عبد  ضوالي  األضير  شااع   07

0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

كبير   االداي�سي  عصام  السيد 

عنوانه)ا( سيدي بو عمر اقم   داب 

صالح  0000  ضراكش املغرب 

السيدة سليمة بوصبع عنوانه)ا( 

اقاضة بنس ضاجوا21 عمااة ب الشقة 

هللا   عبد  ضوالي  األضير  شااع   07

0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

اقم  تحت   2021 ببر21   01

.M04_21_2294964

633I

FIDUCIAIRE

OCHRA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC

OCHRA شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

جب2 بو1بال  بواكو   0 200 الداا 

البيماء  املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.16571
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا ح2   2020 يونيو   30 املؤاخ في 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
ضبلغ    OCHRA الوحيد  الشر1ك 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 
ضقرها اإلجتماعي 2 زنقة جب2 بو1بال  
البيماء   الداا   200 0 بواكو   
ضداخي2  ضعف   : ل  نتيجة  املغرب 
الشركة ضند تاسيسها بسبب االزضة 
التي يعرفها قطاع املالبس الجاهزة و 

ضنافسة السوق االسيو1ة .
زنقة   2 و حدد ضقر التصفية ب 
جب2 بو1بال   بواكو   0 200 الداا 

البيماء  املغرب. 
و عي :

السيد)ة( بينينة كوهن  وعنوانه)ا( 
2 زنقة جب2 بو1بال  بواكو   0 200 
)ة(  املغرب كمصفي  البيماء   الداا 

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

غشت 2020 تحت اقم 742348.
634I

DALIA CONSEIL SARL

DALIA CONSEIL SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

DALIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE KOUTOUBIA 1 0

 APPT N°04 AVENUE
 ABDELKRIM EL KHATTABI

 GUELIZ MARRAKECH MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC

 DALIA CONSEIL SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 23 اقاضة 
بكنسوس زنقة طااق ابن ز1اد 

شقة اقم 17 ڭليز ضراكش - 0000  
ضراكش املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.24083
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 02 دجنبر 2020 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طااق  زنقة  بكنسوس  اقاضة   23»
ڭليز ضراكش   17 ابن ز1اد شقة اقم 
 1 0» إلى  ضراكش املغرب»    0000 -
شااع  اقم    شقة  الكتبية  اقاضة 
 - عبد الكر1م الخطابي ڭليز ضراكش 

0000  ضراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 119057.
635I

DALIA CONSEIL SARL

GO2EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

DALIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE KOUTOUBIA 1 0

 APPT N°04 AVENUE
 ABDELKRIM EL KHATTABI

 GUELIZ MARRAKECH MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
GO2EVENTS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 369 
ضكتب اقم 9 الحي الصناعي سيدي 

غانم ضراكش - 0000  ضراكش 
املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.69321
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 25 نونبر 2020 تم  تحو21  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الحي   9 اقم  ضكتب   369 «اقم  ضن 
 - ضراكش  غانم  سيدي  الصناعي 
«حي  إلى  املغرب»  ضراكش    0000

  0000  - ضراكش   32 اقم   3 از1كي 

ضراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير  بتاا1خ  0  بمراكش   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 119135.

636I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 LOTISSEMENT SALAH

FATIMA SARL
إعال  ضتعدد القرااات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

 LOTISSEMENT SALAH FATIMA

SARL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 2، شااع 

عبد هللا الهبطي، إقاضة بااادايز ب، 

الطابق األول - - طنجة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.29691

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 31 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

ضن  الرغم  على  الشركة  استمراا1ة 

ب  الوضعية الصافية تق2 عن ابع 

ابسمالها

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

وفقا ملقتميات املادة 15 ضن النظام 

السيد  تعيي   للشركة،  األسا�سي 

والسيد  الراجحي  سليما   صالح 

نايف صالح الراجحي كمسيرين ملدة 

غير ضحددة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 

سليما   السيد صالح  تعيي   ضايلي: 

صالح  نايف  والسيد  الراجحي 

الراجحي كمسيرين ملدة غير ضحددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1216.

637I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

FASAL HOLDING SARL
إعال  ضتعدد القرااات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

FASAL HOLDING SARL «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 2، شااع 

عبد هللا الهبطي، إقاضة بااادايز ب، 

الطابق األول - - طنجة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.18423

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 31 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

ضن  الرغم  على  الشركة  استمراا1ة 

ب  الوضعية الصافية تق2 عن ابع 

ابسمالها

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

وفقا ملقتميات املادة 15 ضن النظام 

السيد  تعيي   للشركة،  األسا�سي 

والسيد  الراجحي  سليما   صالح 

نايف صالح الراجحي كمسيرين ملدة 

غير ضحددة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 

سليما   السيد صالح  تعيي   ضايلي: 

صالح  نايف  والسيد  الراجحي 

الراجحي كمسيرين ملدة غير ضحددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم  121.

638I

COMPTE A JOUR

MAITRISE CONSTRUCTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 MAITRISE CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 166 اوالد 
يحيى ازغنغا  - 62000 الناظزا 

املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.16743

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في 25 دجنبر 

 MAITRISE CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

ابسمالها  ضبلغ  الوحيد  الشر1ك 

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

اإلجتماعي 166 اوالد يحيى ازغنغا  - 

الناظزا املغرب نتيجة لعدم   62000

تحقيق الهدف املنشود.

و عي :

السيد)ة( وليد  بوكراع و عنوانه)ا( 

املغرب  الناظوا   62000 الناظوا 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

 166 وفي   2020 دجنبر   25 بتاا1خ 
اوالد يحيى ازغنغا  - 62000 الناظوا 

املغرب.



8329 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 05 يناير 

2021 تحت اقم 34.

639I

COMPTE A JOUR

MAITRISE CONSTRUCTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 MAITRISE CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 166 اوالد 

يحيى ازغنغا  - 62000 الناظوا 

املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.16743

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا   2020 دجنبر   20 في  املؤاخ 

ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 

 MAITRISE الوحيد  الشر1ك  ذات 

ضبلغ ابسمالها    CONSTRUCTION

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

اوالد يحيى ازغنغا    166 اإلجتماعي 

 : الناظوا املغرب نتيجة ل   62000  -

عدم تحقيق الهدف املنشود.

و حدد ضقر التصفية ب 166 اوالد 

الناظوا   62000  - ازغنغا   يحيى 

املغرب. 

و عي :

السيد)ة( وليد  بوكراع و عنوانه)ا( 

املغرب  الناظوا   62000 الناظوا 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 05 يناير 

2021 تحت اقم 33.

640I

DALIA CONSEIL SARL

DAR ZERBAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

DALIA CONSEIL SARL

 RESIDENCE KOUTOUBIA 1 0

 APPT N°04 AVENUE

 ABDELKRIM EL KHATTABI

 GUELIZ MARRAKECH MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

DAR ZERBAN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 

19 عرصة بن ابراهيم باب دكالة 

ضراكش - 0000  ضراكش املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.51467

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 31 بكتوبر 2019 تقرا ح2 

ذات  شركة   DAR ZERBAN SARL

ابسمالها  ضبلغ  املحدودة  املسؤولية 

ضقرها  وعنوا   داهم   10.000

اإلجتماعي اقم 19 عرصة بن ابراهيم 

0000  ضراكش  باب دكالة ضراكش - 

املغرب نتيجة لتراكم النتائج السلبية 

و انعدام املردودية.

و عي :

 MOLKO  EVELYNE السيد)ة( 

تجزئة  عنوانه)ا(  و   FRANCOISE

زاهية اقاضة توبقال ضاجوا21 اقم 37 

شااع ضوالي عبد هللا ضراكش 0000  

ضراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

 19 وفي اقم   2020 09 دجنبر  بتاا1خ 

عرصة بن ابراهيم باب دكالة ضراكش 

- 0000  ضراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 120751.

641I

العاضري العربي

أرما - طوب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العاضري العربي

ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

32000، الحسيمة املغرب

باضا - طوب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 22، شااع 

الداا البيماء إضزوا  32250 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3257

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 - باضا   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

طوب.

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  املداسية.  واللوازم  الكتب 

؛  والتقنية  املعلوضياتية  واللوازم 

األعالم واللوازم و الجهيزات املكتبية.

- تاجر..

 ،22  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 32250 إضزوا   شااع الداا البيماء 

الحسيمة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : يوسف  ببابري  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ببابري ضحمد :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  ببابري  السيد 

يوسف  بيت  لوطا  اسناا  بيت  دواا 

الحسيمة   32003 الحسيمة  علي  و 

املغرب.

عنوانه)ا(  ضحمد  ببابري  السيد 

دواا اعكيي  لوطا بيت يوسف و علي 

الحسيمة 32003 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  ببابري  السيد 

يوسف  بيت  لوطا  اسناا  بيت  دواا 

الحسيمة   32003 الحسيمة  علي  و 

املغرب

عنوانه)ا(  ضحمد  ببابري  السيد 

دواا اعكيي  لوطا بيت يوسف و علي 

الحسيمة 32003 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاا1خ  بالحسيمة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 71.

642I

بن علي لألستشااة ش م م

 SOCIETE OPTIQUE
MARIZZA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بن علي لألستشااة ش م م

952 تجزئة املساا طر1ق بسفي 

ضراكش ، 0000 ، ضراكش املغرب

 SOCIETE OPTIQUE MARIZZA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر اقم 

  عمااة ياسمي    شااع يعقوب 

املنصوا - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 
112043

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 يوليوز   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.SOCIETE OPTIQUE MARIZZA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املستلزضات البصر1ة واإلكسسوااات 

بالتقسيط.
ضتجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقم   عمااة ياسمي    شااع يعقوب 

املنصوا - 0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة فوشال إزة :  750 حصة 

بقيمة 75.000 داهم للحصة .
 125   : زكية   خشاش  السيدة 
حصة بقيمة 12.500 داهم للحصة .
 125   : زهرة  خشاش  السيدة 
حصة بقيمة 12.500 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  إزة  فوشال  السيدة 
 5 اقم  الخميس  شااع  املوقف  

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.
عنوانه)ا(  السيدة خشاش زكية  
شااع ضوالي اسماعي2 اقم 275 شقة 

02 القلعة 43000 القلعة املغرب.
عنوانه)ا(  زهرة  خشاش  السيدة 
سيبا   100 اقم  املوجود  عبد  شااع 
ضراكش    0000 ضراكش  شمال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة الفاهيم حسناء عنوانه)ا( 
اقاضة النوا كاليفوانيا عمااة  33 اقم 
3 طابق   عي  الشق  الداا البيماء  

70 20 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  0  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121299.

643I

AUDINET

VIVEC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 03

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

VIVEC شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

بيت بوا1ر - 20000 البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

494649

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

.VIVEC : اإلقتماء بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

بو  الصناعية  املعدات  بنواع  جميع 

املنتجات بو الخدضات الكهربائية بو 

تكنولوجيا  بو  اإللكترونية  األجهزة 

املعلوضات بو الطاقة الشمسية.

بنواع  جميع  وتجااة  استيراد   

وقطع  الخام  واملواد  املستلزضات 

الغياا وضستلزضات السيااات

التثبيت  خدضات  تقديم   

ضن  نوع  ألي  والتدا1ب  والتشغي2 

التطبيقات  بو  البراضج  بو  األجهزة 

املستخدضة في الصناعة بو السكنية. .

زنقة   03  : عنوا  املقر االجتماعي 

بيت بوا1ر - 20000 البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 100.000   : السيد كمال وادي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد كمال وادي : 1000 بقيمة 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وادي  كمال  السيد 

طر1ق ضكة باب كلفوانيا عمااة املنزه 

البيماء   20000   13 شقة   6 طابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وادي  كمال  السيد 

طر1ق ضكة باب كلفوانيا عمااة املنزه 

البيماء   20000   13 شقة   6 طابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم  77027.

645I

Dilegis Premium Service

Vapauto
إعال  ضتعدد القرااات

Dilegis Premium Service

 RUE SOUMAYA PALMIER

 CASABLANCA RUE SOUMAYA

 PALMIER CASABLANCA،

20100، CASABLANCA Maroc

Vapauto «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 

 RUE SOUMAYA PALMIER

 CASABLANCA RUE SOUMAYA

 PALMIER CASABLANCA 20100

.CASABLANCA Maroc

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.460249

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  1 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

املهدي  ايت  لفاءدة  تفو1ت حصص 

بوبكر

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

 «VAPAUTO» تغيير اسم الشركة ضن

«OBI CONSTRUCT» إلى

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تغير نشاط الشركة

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

التغييرات املقابلة واإلصالح الشاض2 

للنظام األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

بي  املوقعي  بدناه - الشركاء

بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي:  

نشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 8179.

646I

LAMLAHI BATIPRO

 LAMLAHI BATIPRO SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

LAMLAHI BATIPRO

61 شااع اللة ياقوت زاو1ة ضصطفى 

املعاني الطابق 2 الرقم 85 ، 

20090، الداا البيماء املغرب

 LAMLAHI BATIPRO SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 61 شااع 

اللة ياقوت زاو1ة ضصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم  85   - 20090 الداا 

البيماء  املغرب
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تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

491483

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LAMLAHI BATIPRO SARL AU

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألعمال املختلفة.

عنوا  املقر االجتماعي : 61 شااع 

املعاني  ضصطفى  زاو1ة  ياقوت  اللة 

الطابق 2 الرقم  85   - 20090 الداا 

البيماء  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ملالحي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملالحي  هشام  السيد 

افرج  اوالد  حمدو   �سي  اوالد  دواا 

الجديدة   2 000 سيدي اسماعي2  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملالحي  هشام  السيد 

افرج  اوالد  حمدو   �سي  اوالد  دواا 

الجديدة   2 000 سيدي اسماعي2  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 766962.

647I

AUDINET

RADWA-COM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 03
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
RADWA-COM شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
بيت بوا1ر  - 20000 البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
493741

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   23
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RADWA-COM
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

البمائع 
استيراد وتصدير

تجااة
املعاضالت العقاا1ة

الغذائية  للمنتجات  بالجملة  بيع 
األخرى.

زنقة   03  : عنوا  املقر االجتماعي 
بيت بوا1ر  - 20000 البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد إبراهيم اضواني  :  10.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 100  : اضواني   إبراهيم  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد إبراهيم اضواني  عنوانه)ا( 

بلجيكا 000 2 بلجيكا بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد إبراهيم اضواني  عنوانه)ا( 

بلجيكا 000 2 بلجيكا بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768964.

648I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

VEC BUILDING THREE SARL
إعال  ضتعدد القرااات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

 VEC BUILDING THREE SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 2، شااع 

عبد هللا الهبطي، إقاضة بااادايز ب، 

الطابق األول - - طنجة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.27509

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 31 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

ضن  الرغم  على  الشركة  استمراا1ة 

ب  الوضعية الصافية تق2 عن ابع 

ابسمالها

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

وفقا ملقتميات املادة 15 ضن النظام 

السيد  تعيي   للشركة،  األسا�سي 

والسيد  الراجحي  سليما   صالح 

نايف صالح الراجحي كمسيرين ملدة 

غير ضحددة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 

سليما   السيد صالح  تعيي   ضايلي: 

صالح  نايف  والسيد  الراجحي 

الراجحي كمسيرين ملدة غير ضحددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1215.

649I

AGRO SUITE

AGRO SUITE
إعال  ضتعدد القرااات

AGRO SUITE

 AV LALLA EL YACOUT 5ème 39

 ETAGE APT D CASABLANCA ،

20000، الدااالبيماء املغرب

AGRO SUITE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 39 شااع 

اللة الياقوت الطابق الخاضس شقة 

د  - - الدااالبيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.376603

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 09 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي:  

 8 بتاا1خ  ضنحها  تم  سهم   500 بيع 

فبراير 2021 ضن قب2 السيدة حسناء 

افيع لصالح السيد عز1ز واللويش.و 

 2021 8 فبراير  بيع 500 سهم بتاا1خ 

ضن قب2 السيدة حسناء افيع لصالح 

السيد حميد بابا الشيخ.



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8332

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
تعيي  السيد عز1ز واللويش والسيد 
للشركة  ضدير1ن  الشيخ   بابا  حميد 
قبول  تم  كما   ، ضحددة  غير  لفترة 
ضن  افيع  حسناء  السيدة  استقالة 

ضنصب التسيير.
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تم تعدي2 القانو  االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770089.

651I

i2fconseil

MENUISERIE NOUR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

i2fconseil
 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain sebaa casablanca ،
20250، casablanca maroc

MENUISERIE NOUR  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الطابق   الشقة اقم 12  - 
20220 الدااالبيماء املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.470467
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا ح2   2021 املؤاخ في  0 ضااس 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
 MENUISERIE الوحيد  الشر1ك 
 100.000 ابسمالها  ضبلغ     NOUR
 2 اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 
الشقة اقم  زنقة الصنوبر الطابق   
املغرب  الدااالبيماء   20220  -   12

نتيجة ل : املنافسة في الشغ2.
زنقة   2 و حدد ضقر التصفية ب 
 -  12 الشقة اقم  الصنوبر الطابق   

20220 الدااالبيماء املغرب. 

و عي :
و  لوليجات  اشيد   السيد)ة(  
عنوانه)ا( الشطر   زنقة 33 اقم 54 

الدااالبيماء   20250 ق ج البيماء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771425.

652I

ADYEL & ASSOCIES

 NC PARTNERS ON

DEMAND MOROCCO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

 NC PARTNERS ON DEMAND

MOROCCO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي 131 شااع 

انفا، العمااة از1ر. الرقم 11 ب 131 

شااع انفا، العمااة از1ر. الرقم 11 ب 

131 شااع انفا، العمااة از1ر. الرقم 

11 ب 131 شااع انفا، العمااة از1ر. 

الرقم 11 ب 20000 الداا البيماء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي -

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 فبراير   18 املؤاخ في 

 NC PARTNERS» تسمية الشركة ضن

إلى   «ON DEMAND MOROCCO

. » BBDS MOROCCO»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 770266.
653I

IFCOF

ريما استار
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
ا1ما استاا شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي داب لكبير 
اوالد ز1ا  زنقة 1 اقم 50  - 20550 

البيماء املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.256937

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
2020 تقرا ح2  10 شتنبر  املؤاخ في 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
ضبلغ  استاا   ا1ما  الوحيد  الشر1ك 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 
ضقرها اإلجتماعي داب لكبير اوالد ز1ا  
البيماء   20550  -   50 اقم   1 زنقة 

املغرب نتيجة ل : ح2 الشركة.
و حدد ضقر التصفية ب داب لكبير 
 20500  - 1 اقم 50   اوالد ز1ا  زنقة 

البيماء املغرب. 
و عي :

املوساتي  اشيد   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( داب لكبير اوالد ز1ا  زنقة 
املغرب  البيماء   20500   50 اقم   1

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: داب لكبير اوالد ز1ا  زنقة 1 اقم 50 

البيماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2021 تحت اقم 760815.

654I

pro med bati sarl

  SOLUTION  AUTO
LAKHLIFI

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

pro med bati sarl

 N° 290 marjane 2 ، 50050،

meknes maroc

  SOLUTION  AUTO  LAKHLIFI

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة  16  
اقم 17 حي  الوحدة 1 - 50050  

ضكناس  املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52775

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   17

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SOLUTION  AUTO  LAKHLIFI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE

NÉGOCE

.   IMPORT  ET EXPORT
زنقة    : االجتماعي  املقر  عنوا  
16  اقم 17 حي  الوحدة 1 - 50050  

ضكناس  املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : لخليفي  ادايس   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ادايس  لخليفي  عنوانه)ا( 

 10000   415 اقم    2 الرشاد  حي 

تيفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ادايس  لخليفي  عنوانه)ا( 

 10000   415 اقم    2 الرشاد  حي 

تيفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم -.

655I

MOORISH

B AND CHIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شااع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 20080، الداا البيماء املغرب

B AND CHIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زاو1ة 

شااع عبد املوضن و زنقة سمية، 

إقاضة شهرزاد 3 الطابق   الرقم 20 

النخي2    - 20340 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497305

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 B AND : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.CHIR
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهربائية  املنتجات  وتوزيع 

واإللكترونية.
زاو1ة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
سمية،  زنقة  و  املوضن  عبد  شااع 
إقاضة شهرزاد 3 الطابق   الرقم 20 
البيماء  الداا   20340  - النخي2    

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
100 حصة    : السيد خالد ابشير 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابشير  خالد  السيد 
كولوضب   92700 كولوضب  فرنسا 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابشير  خالد  السيد 
كولوضب   92700 كولوضب  فرنسا  

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772816.

656I

JIYAR JAOUAD

R.Y.HAM-GARDIENNAGE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
 R.Y.HAM-GARDIENNAGE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضرآب اقم 

175 املجموعة تر1فة 1 السعيدية - 

63600 السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

7699

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.R.Y.HAM-GARDIENNAGE

غرض الشركة بإيجاز : حراسة

نق2 األضوال

األضن الخاص.

عنوا  املقر االجتماعي : ضرآب اقم 

 - السعيدية   1 املجموعة تر1فة   175

63600 السعيدية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بضي   البزازي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بضي   البزازي  السيد 

 63600 السعيدية   01 تر1فة  حي 

السعيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد البزازي بضي  عنوانه)ا( حي 

تر1فة 1 السعيدية 63600 السعيدية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 174/2021.

657I

LOGIFIN

IsoMoteur
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

IsoMoteur  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع انفا 

اقم 3  - 90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114861

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. IsoMoteur

صيانة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وإصالح السيااات .

بالهواء  السيااة  هيك2  إصالح   -

املمغوط.

- استكشاف األخطاء وإصالحها.

- األعمال امليكانيكية العاضة.

السيااات  ضجال  في  الخبرة   -

واملشواة التشخيصية.

تجااة قطع الغياا واملستلزضات   -

الصناعية.

غياا  قطع  وتصدير  استيراد   -

السيااات ..

عنوا  املقر االجتماعي : شااع انفا 

اقم 3  - 90000 طنجة  املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الياس العشيري الحداش 

داهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الياس العشيري الحداش 

 Rue 74 ALBERT عنوانه)ا(   

 DHALENNE  934100 saint ouen

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الياس العشيري الحداش 

 Rue 74 ALBERT عنوانه)ا(   

 DHALENNE  934100 saint ouen

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3101.

658I

SOCIETE  B-One  SARL

B-One
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE  B-One  SARL

شااع 5, طر1ق الرباط كم 9 - طنجة 

، 90000، طنجة املغرب

B-One  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 5, 

طر1ق الرباط كم 9 - طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11 777

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 B-One : اإلقتماء بمختصر تسميتها

نق2    : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع نيابة عن الطرف االخر

إعادة تدو1ر النفايات الصناعية 

تصنيع امللحقات الصناعية..

 ,5 شااع   : عنوا  املقر االجتماعي 

طر1ق الرباط كم 9 - طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

 950   : البخيش  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   50   : دااج  فرح  السيدة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد يونس البخيش عنوانه)ا( 

صوضعة  اقاضة  الحسنى  املجمع 

طنجة   30 اقم   7 طابق  حسا  

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  دااج  فرح  السيدة 

صوضعة  اقاضة  الحسنى  املجمع 

طنجة   30 اقم   7 طابق  حسا  

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد يونس البخيش عنوانه)ا( 

صوضعة  اقاضة  الحسنى  املجمع 

طنجة   30 اقم   7 طابق  حسا  

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3033.

659I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
إعال  ضتعدد القرااات

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي:  2 شااع 
األضير ضوالي عبد هللا ضراكش - 

0000  ضراكش املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.70 1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 05 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

إدضاج شركاء جدد
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

تخو21 صالحية اإلضماء
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :11 اقم  بند 

ضايلي: إدضاج شركاء جدد
على  ينص  الذي   :16 اقم  بند 
اإلضماء  صالحية  تخو21  ضايلي: 

للسيدة ااضية بن ولي هللا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122533.

660I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

O DE COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
O DE COM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 131 زاو1ة 
شااع انفا و زنقة كلو دو بروفنس 

الطابق 6  - 0 البيماء املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.198761

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 املؤاخ في  0 ضااس 
 O املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 DE COM  ضبلغ ابسمالها 
داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 131 
زاو1ة شااع انفا و زنقة كلو دو بروفنس 
الطابق 6  - 0 البيماء املغرب نتيجة 

ل : املنافسة الشديدة .
و حدد ضقر التصفية ب 131 زاو1ة 
بروفنس  دو  كلو  زنقة  و  انفا  شااع 

الطابق 6  - 0 البيماء املغرب. 
و عي :

و  الجرااي  نسيمة    السيد)ة( 
 0 زنقة احمد املقري    19 عنوانه)ا( 
البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771739.

661I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

نجمة تيفي
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
نجمة تيفي شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 
الوازيس 2 عمااة األض2 اقم 39 

الطابق التالت  - 0000  ضراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113075

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
نجمة   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

تيفي.
جر1دة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اليكترونية
- وكالة اتصاالت

- تنظيم األحداث و الحفالت.
اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 39 اقم  األض2  عمااة   2 الوازيس 
ضراكش    0000  - التالت   الطابق 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة نجوى بنحدى 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة نجوى بنحدى عنوانه)ا( 
اقم  األض2  عمااة   2 الوازيس  اقاضة 
ضراكش    0000 الطابق التالت    39

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة نجوى بنحدى عنوانه)ا( 
اقم  األض2  عمااة   2 الوازيس  اقاضة 
ضراكش    0000 الطابق التالت    39

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122431.

662I

FIDUCIAIRE

CAFE
عقد تسيير حر ألص2 تجااي )األشخاص 

الطبيعيو (

عقد تسيير حر ألص2 تجااي
CAFE

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(   بعطى   2020 يوليوز   20
MOHAMED/DRISS SLIMANI/
للبطاقة  )ة(  الحاض2   ESSLIMANI
Z146177/ اقم    الوطنية 
بالسج2  املسج2   BH135039
 362220/362218 التجااي 
بالداا  التجاا1ة  باملحكمة 
لألص2  الحر  التسيير  حق  البيماء 
 AVENUE DU ب  الكائن  التجااي 
 COMMANDANT DRISS EL
 HARTI N°27   CITE DJEMAA
 20430 CASABLANCA MAROC
 ZOUHIR ELHABBARI للسيد)ة( 
اقم    الوطنية  للبطاقة  )ة(  الحاض2 
سنة تبتدئ ضن   5 ملدة    Z618120
01 يوليوز 2020 و تنتهي في 30 يونيو 
   .000 شهري  ضبلغ  ضقاب2   2025

داهم.

663I

EXPROX SARL AU

AKMAZ TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

EXPROX SARL AU
شااع املغرب العربي عمااة الزبيري 
الطابق الثاني عي  حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
AKMAZ TRANS  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 312 
حي األض2 عي  حرودة - 28630 

املحمدية املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.10059

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تمت   2021 ضااس  في  0  املؤاخ 

املصادقة على :
عزالدين  )ة(  السيد  تفو1ت 
اجتماعية  حصة   1.000 الزاايدي 
لفائدة   حصة   1.000 بص2  ضن 
فخرالدين بتاا1خ  هشام   )ة(  السيد 

 0 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بتاا1خ  باملحمدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 743.

664I

DCAP

ACECA SUD
إعال  ضتعدد القرااات

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,
 Etg 1, Beausejour ، 20200،
CASABLANCA MAROC

ACECA SUD «شركة  املساهمة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع ضكة 
هي سعادة عمااة 66 الطابق األول 

- - العيو  املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 21 دجنبر 2020
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
اإلستدعابت  طر1قة  على  املصادقة 
ضن  اإلدااي  املجلس  عن  الصاداة 
حيث الجوهر والشك2 وتعبير صالحة 
الذضة  وتعطي إبراء  في جميع آثااها، 

للمجلس اإلدااي 
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
لإلدااي  تحفظ  ودو   الذضة  إبراء 

املستقي2 السيد لعري هشام

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
إبراء الذضة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 ضااس  بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 940/2021.

666I

EXPROX SARL AU

STE MORHIR TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شااع املغرب العربي عمااة الزبيري 
الطابق الثاني عي  حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
STE MORHIR TRANS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  5 شااع 
ديكسمود شقة 1 اقم 2 بن جدية  - 

20700 الدااالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
486621

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   0 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MORHIR TRANS
النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبمائع.
5 شااع    : عنوا  املقر االجتماعي 
ديكسمود شقة 1 اقم 2 بن جدية  - 

20700 الدااالبيماء املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : هشام   املغير  السيد  
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املغي اهشام   السيد  
سيدي   20 اقم   35 شااع  القدس 
الدااالبيماء   20610 البرنو�سي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشام   املغير  السيد  
سيدي   20 اقم   35 شااع  القدس 
الدااالبيماء   20610 البرنو�سي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2021 تحت اقم 762440.
667I

LA DILIGENCE COMPTABLE

ALAA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العز1ز الثعالبي شااع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب اقم  1 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
ALAA CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
بسماء، عمااة س، ضتجر اقم 1، 

طر1ق عي  الشقف  - 30050 فاس 
املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.51395
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 19 بكتوبر 2020 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«تجزئة بسماء، عمااة س، ضتجر اقم 
 30050  - الشقف   عي   طر1ق   ،1

تجزئة   ،3 «اقم  إلى  املغرب»  فاس 

عي   طر1ق   ،3 اقم  ضتجر  بسماء، 

الشقف - 30050 فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   30 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 3399.

668I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

دو سيكست كونسيبت ستور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

دو سيكست كونسيبت ستوا شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

MGCD178A001 الطابق االا�سي 

كولف سيتي عمااة 7 - 0000  

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113121

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

دو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

سيكست كونسيبت ستوا.

غرض الشركة بإيجاز : - التجااة

- االستيراد و التصدير.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

االا�سي  الطابق   MGCD178A001

  0000  -  7 عمااة  سيتي  كولف 

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : الحب�سي  حنا   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : الحب�سي  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة حنا  الحب�سي عنوانه)ا(  

 RUE MICHEL ANGE  93600  27

AULNAY SOUS BOIS  فرنسا.

السيدة نادية الحب�سي عنوانه)ا( 

 AVENUE MOLIERE  92600  9

ASNIERES-SUR-SEINE  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة حنا  الحب�سي عنوانه)ا(  

 RUE MICHEL ANGE 93600  27

AULNAY SOUS BOIS  فرنسا

السيدة نادية الحب�سي عنوانه)ا( 

 AVENUE MOLIERE 92600  9

ASNIERES-SUR-SEINE  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122454.

670I

CAGECO

HB LED
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

CAGECO

29 شااع ضحمد السادس عمااة ف2 

الرقم 10 الداا البيماء ، 20500، 

الدااالبيماء املغرب

HB LED شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضجموعة 

التقدم املجموعة السكنية -2 17 

الطابق 2 البرنو�سي - 20610  الداا 

البيماء املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.423005
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 17 فبراير 2021 تم  تحو21  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املجموعة  التقدم  «ضجموعة  ضن 
البرنو�سي   2 الطابق   17 2- السكنية 
20610  الداا البيماء املغرب» إلى   -
ضكازة   1 االضا   تجزئة  نبي2  «إقاضة 
اقم 5 شااع ضحمد زفزاف به2 لغالم 
سيدي ضوضن - 00 20 الداا البيماء  

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772811.

672I

MOORISH

BETTER ON CALL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شااع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 20080، الداا البيماء املغرب
BETTER ON CALL شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 
الكر1م الخطابي اقاضة جواد 109 
الطابق 3 شقة 43 كليز ضراكش 

0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113187

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   05
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BETTER ON CALL
ضركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
جواد  اقاضة  الخطابي  الكر1م  عبد 
109 الطابق 3 شقة 43 كليز ضراكش 

0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : برتالي  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برتالي  سكينة  السيدة 
الجديدة    2 000 531السالم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برتالي  سكينة  السيدة 
531السالم 000 2  الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122511.

673I

زوبير بوتغماس

 STE BOUCHAIB
KHADAMATTE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
  STE BOUCHAIB KHADAMATTE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث ضجموعة ب امللحة 35000 
سكتوا 0201 تازة - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5907

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. BOUCHAIB KHADAMATTE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE DETAIL

 DE BIENS CULTURELS ET

 DE LOISIRS EN MAGASIN

 SPECIALISE / TRAVAUX  DIVERS

 OU CONSTRUCTIONS /

.             NEGOCIANT

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 35000 امللحة  ب  ضجموعة  الثالث 

تازة   35000  - تازة   0201 سكتوا 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : لبريني   عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عادل لبريني  عنوانه)ا( 73 

ضجموعة 7 املسيرة 2 تازة 35000 تازة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عادل لبريني  عنوانه)ا( 73 

ضجموعة 7 املسيرة 2 تازة 35000 تازة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 192.

675I

sabahinfo

شركة البا  كات
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

شركة البا  كات  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 1601 

النخلة 1 قلعة السراغنة  43000 

قلعة السراغنة املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.2627

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 يناير   27 املؤاخ في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

كات    البا   شركة  الوحيد  الشر1ك 

ضبلغ ابسمالها 10.000 داهم وعنوا  

النخلة   1601 ضقرها اإلجتماعي اقم 

قلعة   43000 السراغنة   قلعة   1

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة 

تحقيق اهداف الشركة.

و حدد ضقر التصفية ب اقم 1601 

 43000 قلعة السراغنة     1 النخلة 

قلعة السراغنة املغرب. 

و عي :

بولكوط  الناجي  السيد)ة( 
 1 النخلة   1601 اقم  وعنوانه)ا( 

املغرب  السراغنة  قلعة   43000

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاا1خ 11 
ضااس 2021 تحت اقم 111/2021.

676I

FIDUCIAIRE AL QODS

 SOCIETE IMI NTFLOUTE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 SOCIETE IMI NTFLOUTE
TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا ايت 

وسعد  فر1اطة تاكز1رت القصيبة - 
23000  بني ضالل املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
11269

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 SOCIETE IMI NTFLOUTE

.TRAVAUX DIVERS
ضقلع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرضال.
: دواا ايت  عنوا  املقر االجتماعي 
وسعد  فر1اطة تاكز1رت القصيبة - 

23000  بني ضالل املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بوهالي  حسن  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوهالي  حسن  السيد 
تاكز1رت  فر1اطة  وسعد   ايت  دواا 

القصيبة 23000  بني ضالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوهالي  حسن  السيد 
تاكز1رت  فر1اطة  وسعد   ايت  دواا 

القصيبة 23000  بني ضالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 374.
677I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RIAD LES TROIS MAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD LES TROIS MAGES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ا1اض 
العروس داب الجاضع  اقم 11 - 

0000  ضراكش املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.29879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 09 ضااس  املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبلغ    RIAD LES TROIS MAGES
وعنوا   داهم   10.000 ابسمالها 
العروس  ا1اض  اإلجتماعي  ضقرها 
  0000  -  11 اقم  الجاضع   داب 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  ضراكش 

نشاط الشركة.

الحي  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
 -  644 اقم  الوحدة    املحمدي 

0000  ضراكش املغرب. 
و عي :

الفقير و  عبد العز1ز    السيد)ة( 
الوحدة    املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 
املغرب  ضراكش    0000   644 اقم 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122526.
678I

ADYEL & ASSOCIES

VELVET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
VELVET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 131 شااع 

انفا، العمااة از1ر. الرقم 11 ب 
الداا البيماء 20000 الداا البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496785
في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VELVET

ضعهد    : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجمي2 للرجال والنساء، العالجات، 
 ، والجلد  الوجه  تجمي2  العناية، 
باألقدام  العناية  التجمي2،  عالجات 
الجمالية،  لألغراض  واألظافر 
الشعر،  إزالة  خدضة  املكياج، 
االسترخاء،   ، االسترخاء  النمذجة، 

نصائح الجمال .
التجمي2  ضنتجات  جميع  بيع   
التجمي2  وضستحمرات  والعالجات 

والعطوا وضستلزضات التجمي2..
 131  : االجتماعي  املقر  عنوا  
شااع انفا، العمااة از1ر. الرقم 11 ب 
20000 الداا البيماء  الداا البيماء 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 50   : صوفيا  بنكيرا   السيدة  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة ضجكا  سااة :  50 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة  بنكيرا  صوفيا عنوانه)ا( 
الداا   ، بنفا  ببر1كوتييه  شااع   18
البيماء  الداا   20000 البيماء. 

املغرب.
عنوانه)ا(  سااة  ضجكا   السيدة 
بوبرفيليه    93300 فرنسا  بوبرفيليه 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة  بنكيرا  صوفيا عنوانه)ا( 
الداا   ، بنفا  ببر1كوتييه  شااع   18
البيماء  الداا   20000 البيماء. 

املغرب
عنوانه)ا(  سااة  ضجكا   السيدة 
بوبرفيليه    93300 فرنسا  بوبرفيليه 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

679I

NADOFISC SARL

NASOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شااع 3 ضااس زنقة قرطبة عمااة 

7 شقة اقم 2 الناضوا ، 62000، 

الناضوا املغرب

NASOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي والد 

ضيمو  اداغاال زنقة 123 اقم 12 

الناظوا - 62020 الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21775

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NASOL

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهروضوئية  األلواح  وتركيب 

الطاقة  وسخانات  والحراا1ة 

الشمسية.

-تاجر استيراد.

-تجااة..

حي والد   : عنوا  املقر االجتماعي 

 12 اقم   123 زنقة  اداغاال  ضيمو  

الناظوا - 62020 الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عبد املجيد سعيدي :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : ضعطلة   الهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

سعيدي  املجيد  عبد  السيد 
اداغاال  ضيمو   اوالد  حي  عنوانه)ا( 
 62020 الناظوا  اقم  1   123 زنقة 

الناظوا املغرب.
عنوانه)ا(  الهام ضعطلة   السيدة 
اقم  1   123 حي اوالد ضيمو  زنقة 

الناظوا 62020 الناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
سعيدي  املجيد  عبد  السيد 
اداغاال  ضيمو   اوالد  حي  عنوانه)ا( 
 62020 الناظوا  اقم  1   123 زنقة 

الناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 17 ضااس 

2021 تحت اقم 571.
681I

Fiduciaire Le Médiateur

 COFFEE KITCHEN
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

 COFFEE KITCHEN COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دياا 

االندلس املجموعة   العمااة 15 
الطابق االا�سي اقم 23 بوسكواة 
املغرب - 20100 الداا البيماء 

املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.461689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  22 دجنبر  املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  COFFEE KITCHEN COMPANY
داهم   100.000 ابسمالها  ضبلغ 
دياا  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  

 15 العمااة  املجموعة    االندلس 
بوسكواة   23 اقم  االا�سي  الطابق 
البيماء  الداا   20100  - املغرب 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق االاباح 

ضن خالل االنتاج.
دياا  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
 15 العمااة  املجموعة    االندلس 
بوسكواة   23 اقم  االا�سي  الطابق 

املغرب - Casa 20100 املغرب. 
و عي :

الفروقي  بوعبيد   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( تجزئة فوايست بااك فيال 
بوسكواة النواصر الدااالبيماء   20
)ة(  كمصفي  املغرب   Casa  20100

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2021 تحت اقم 763193.
682I

s1 consulting

مرجي بيهاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

ضرجي بيهاس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم   
طر1ق بوملا  بالد الخير صنهاجة 
صفرو - 31000 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2817
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
ضرجي   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

بيهاس.
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العجالت 
التصدير.

اقم     : االجتماعي  املقر  عنوا  
صنهاجة  الخير  بالد  بوملا   طر1ق 

صفرو - 31000 صفرو املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد ضرجي اسماعي2 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ضرجي اسماعي2 عنوانه)ا( 
392 بلوك 3 تجزئة بيرانزاا  بنصفاا 

31000 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضرجي اسماعي2 عنوانه)ا( 
392 بلوك 3 تجزئة بيرانزاا  بنصفاا 

31000 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاا1خ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت اقم 2817.

683I

بنبو خديجة

SOCIETE ZER LUXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بنبو خديجة
261 املسعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب
SOCIETE ZER LUXE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املحطة 

وادي اضلي2 - 35250 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5903

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE ZER LUXE

: -التصنيع  غرض الشركة بإيجاز 

امليكانيكي

-االشغال املختلفة او البناء

-االستيراد و التصدير.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تازة   35250  - اضلي2  وادي  املحطة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد زا1ق املختاا :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد زا1ق ضيمو  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد زا1ق املختاا عنوانه)ا( حي 

تازة   35250 وادي اضلي2    1 النهمة 

املغرب.

السيد زا1ق ضيمو  عنوانه)ا( حي 

تازة   35250 وادي اضلي2    1 النهمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد زا1ق ضيمو  عنوانه)ا( حي 

تازة   35250 وادي اضلي2    1 النهمة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 189.

684I
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ضجموعة جدلياس

م ت ك باي
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ضجموعة جدلياس

128 زنقة العرعاا الطابق 2 ضكتب 6 

، 20000، الدااالبيماء املغرب

م ت ك باي شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 128 زنقة 

العرعاا الطابق الثاني ضكتب 6 - 

20250 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497863

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : م ت ك 

باي.

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضن الشركة هو:

الشراء   ، عام  بشك2  التجااة   -

والبيع والتوزيع واالستيراد والتصدير 

لجميع  بشكاله  بكافة  والتمثي2 

املنتجات والبمائع واملعدات واملواد 

الجيدة ضن بي نوع.

- نق2 جميع املنتجات والبمائع.

- استيراد وتوزيع املواد واملعدات.

- تمثي2 جميع الشركات في املغرب 

بو في الخااج

بجميع  عام  بشك2  التجااة   -

التجااي  والتبادل  املقبولة  األشكال 

والتوزيع. التمثي2  والتجااي.

بو البيع في املتجر بو عبر  - الشراء 

التصدير،  االستيراد،  اإلنترنت، 

اكسسوااات  الجاهزة،  املالبس 

الجلدية،  املصنوعات  املوضة، 

تجميع  الجلود،  املنسوجات، 

بخرى  ضواد  وبي  اإلكسسوااات 

ضفيدة وضروا1ة لبيع املالبس.

والجملة  التقسيق  تجااة   -

في  واملنسوجات  واألقمشة  للمالبس 

املتاجر املتخصصة بو عبر اإلنترنت.

- بيع ضنتجات املصممي  بو نشاط 

املعااض الفنية ضث2 تنظيم األحداث 

بو  املنحوتات  بو  الصوا  ضعااض  بو 

األعمال الفنية بو املسيرات..

عنوا  املقر االجتماعي : 128 زنقة 

 -  6 ضكتب  الثاني  الطابق  العرعاا 

20250 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة خديجة ضوثاقي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة خديجة ضوثاقي عنوانه)ا( 

البيماء  بنجدية  دانكيرك  زنقة   8

20100 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة خديجة ضوثاقي عنوانه)ا( 

البيماء  بنجدية  دانكيرك  زنقة   8

20100 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773278.

685I

HEALTHICA

HEALTHICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HEALTHICA

بالطو 15، عمااة E 12 حي ضحطة 

شااع ضوالي اسماعي2، تقاطع شااع 

إضي2 زوال و زنقة اوكروي ، 20000، 

الداا البيماء املغرب

HEALTHICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي بالطو 

15، عمااة E 12 حي ضحطة شااع 

ضوالي اسماعي2، تقاطع شااع إضي2 

زوال و زنقة اوكروي  - 20000 الداا 

البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495651

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HEALTHICA

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

األدوات و املستلزضات الطبية

وتوزيع  االستيراد؛التصدير 

االجهزة الطبية.

بالطو   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع  ضحطة  حي   E  12 عمااة   ،15

تقاطع شااع إضي2  ضوالي اسماعي2، 

20000 الداا  زوال و زنقة اوكروي  - 

البيماء  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد خالد عاللي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

:  500 حصة  السيد عاللي يونس 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عاللي  خالد  السيد 
حي  القري  الفقيه  اقم19،زنقة 

السعادة 50000   ضكناس  املغرب.

عنوانه)ا(  يونس   عاللي  السيد  
ا1اض األندلس القصبة حي   ،9 اقم 

الر1اض  10100  الرباط  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد خالد عاللي عنوانه)ا( اقم 

19،زنقة الفقيه القري حي السعادة 

50000   ضكناس  املغرب

عنوانه)ا(  يونس   عاللي  السيد  
ا1اض األندلس القصبة حي   ،9 اقم 

الر1اض  10100  الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

686I

moorish co

LINEA SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

LINEA SYSTEME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 

املوضن وزنقة سمية إقاضة شهرزاد 

3 الطابق   اقم 20 الداا البيماء - 

20000 الداا البيماء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497587

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LINEA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.SYSTEME

خدضات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجهزة  استشااات   - التوزيع  تركيب 

الكمبيوتر.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 

إقاضة شهرزاد  وزنقة سمية  املوضن 

 - الداا البيماء   20 الطابق   اقم   3

20000 الداا البيماء املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 900   : العثماني  ضونية  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 100   : السيدة خديجة الطعيمي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة ضونية العثماني عنوانه)ا( 

 16 ش   3 ط  ب  داج  الترضيذي  زنقة 

الداا   20200 البيماء  املعاا1ف 

البيماء املغرب .

الطعيمي  خديجة  السيدة 

الطو21  الحق2  إقاضة  عنوانه)ا( 

البيماء   17 عمااة ب الطابق   شقة 

20000 الداا البيماء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة ضونية العثماني عنوانه)ا( 

 16 ش   3 ط  ب  داج  الترضيذي  زنقة 

الداا   20200 البيماء  املعاا1ف 

البيماء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773093.

687I

CMGP

ERR ASSET
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

CMGP

 parc industriel 105-Lot 102

 parc 105-sapino Lot 102

 industriel sapino، 20240،

casablanca MAROC

ERR ASSET شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 17 شااع 

عبد هللا بن ياسي  إقاضة شمس 

الداا البيماء - 20000  الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

461 496

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ERR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ASSET

الشراء   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البيع و كراء العقااات.

- التسيير و صيانة العقااات.  

17 شااع  عنوا  املقر االجتماعي : 

عبد هللا بن ياسي  إقاضة شمس الداا 

البيماء  الداا    20000  - البيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100  : يوسف   ضعماه  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد ضعماه يوسف  

تجزئة حدائق ضجباا كاليفوانيا    15

20150  الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد ضعماه يوسف  

تجزئة حدائق ضجباا كاليفوانيا    15

20000  الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

688I

somacompta sarl

بوزيان انفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

بوز1ا  انفست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي اكال 

وادي اضلي2  - 35250 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5891

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : بوز1ا  

انفست.

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضختلفة او البناء 

- اشغال الغرس 

- تجااة ضختلفة.

حي اكال   : عنوا  املقر االجتماعي 

وادي اضلي2  - 35250 تازة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بوز1ا  اضوا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

بوز1ا  اضوا  عنوانه)ا(  السيد 

حي املحطة وادي اضلي2  35250 تازة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بوز1ا  اضوا  عنوانه)ا(  السيد 

حي املحطة وادي اضلي2  35250 تازة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 178.

690I

International Juris Consulting

Agric-Fazna
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

Agric-Fazna شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 45 شااع 

ضحمد الخاضس شقة اقم 10 

90000 طنجة اململكة املغربية.

ح2 شركة
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اقم التقييد في السج2 التجااي 

.45101

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 18 ضااس  املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

Agric-Fazna  ضبلغ ابسمالها 10.000 

 45 اإلجتماعي  داهم وعنوا  ضقرها 

 10 شااع ضحمد الخاضس شقة اقم 

90000 طنجة اململكة املغربية نتيجة 

ل : عدم النشاط الفالحي.

و حدد ضقر التصفية ب 45 شااع 

ضحمد الخاضس شقة اقم 10 90000 

طنجة اململكة املغربية. 

و عي :

 Louis Mamour السيد)ة( 

 45 و عنوانه)ا(   Babacar   NIANG

اقم  شقة  الخاضس،  ضحمد  شااع 

املغربية  اململكة  طنجة   90000  10

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3164.

692I

بنبو خديجة

SOCIETE DIAMOND AMLIL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

بنبو خديجة

261 املسعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب

 SOCIETE DIAMOND AMLIL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي اكال 

وادي اضلي2 - 35250 تازة املغرب.

افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3451

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   30 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

«00.000  داهم» بي ضن «100.000 

عن  داهم»   500.000» إلى  داهم» 

ديو   ضع  ضقاصة  إجراء    : طر1ق 

الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   16 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 7 1.

693I

بنبو خديجة

SOCIETE BELAARBI NOUR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

بنبو خديجة

261 املسعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب

 SOCIETE BELAARBI NOUR

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

الكرو�سي عمااة 15 شقة 1 حي 

ضوالي يوسف - 35000 تازة املغرب.

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3491

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   30 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

 60.000» بي ضن  داهم»   340.000»

عن  داهم»    00.000» إلى  داهم» 

ديو   ضع  ضقاصة  إجراء    : طر1ق 

الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   16 بتاا1خ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 146.

694I

KHADROUFI BINAACOM

KHADROUFI BINAACOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHADROUFI BINAACOM

 46BD ZERKTOUNI 2EME ETG

 APT 6 CASABLANCA، 27182،

CASABLANCA MAROC

KHADROUFI BINAACOM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46 

شااع الزاقطوني الطابق 2 اقم 6 

الداالبيماء  الدااالبيماء 20000 

الداالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 91811

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KHADROUFI BINAACOM

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء والتهيئة.

 46  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 6 اقم   2 الطابق  الزاقطوني  شااع 

 20000 الدااالبيماء  الداالبيماء  

الداالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الخمروفي عبداالله :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : السيد الخمروفي ضحمد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عبداالله  الخمروفي  السيد 

بوسكواة   لحاللفة  دواا  عنوانه)ا( 

27182 بوسكواة املغرب.

ضحمد  الخمروفي  السيد 

لحفاية  الفاتحية  دواا  عنوانه)ا( 

بوسكواة 27182 بوسكواة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عبداالله  الخمروفي  السيد 

بوسكواة  لحاللفة  دواا  عنوانه)ا( 

27182 بوسكواة املغرب

ضحمد  الخمروفي  السيد 

لحفاية  الفاتحية  دواا  عنوانه)ا( 

بوسكواة 27182 بوسكواة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 91811 .

695I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 TOP SPACE

AMENAGEMENT

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

 TOP SPACE AMENAGEMENT

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زاو1ة شااع 

الالياقوت و زنقة العرعاا الطابق 

الرابع الرق 17 اقاضة كالي عمااة 9 - 

20150 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

493081

 01 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SPACE AMENAGEMENT

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

والبناءات.

زاو1ة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

العرعاا  زنقة  و  الالياقوت  شااع 

كالي  اقاضة   17 الرق  الرابع  الطابق 

البيماء  الداا   20150  -  9 عمااة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ايوب  لصفر  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد لصفر ايوب عنوانه)ا( حي 

 15620  105 اقم   2 السالم الشطر 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد لصفر ايوب عنوانه)ا( حي 

 15620  105 اقم   2 السالم الشطر 

سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  0  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768514.

697I

AFRICA TERMINAL LOGISTICS

 AFRICA TERMINAL

LOGISTICS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

AFRICA TERMINAL LOGISTICS

 ،RUE ABDELLAH ، 20000 64

maroc الداا البيماء

 AFRICA TERMINAL LOGISTICS

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 64 زنقة 

عبدهللا ضديوني ط1 ش2 - 20080 

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 97077

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   25

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AFRICA TERMINAL LOGISTICS

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DES  :

.MARCHANDISES

زنقة   64  : عنوا  املقر االجتماعي 

 20080  - ش2  عبدهللا ضديوني ط1 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : فتحي  بضيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فتحي  بضيمة  السيدة 
حي السالم   27 زنقة بوالنعما  اقم 

اكادير 80100 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فتحي  بضيمة  السيدة 
حي السالم   27 زنقة بوالنعما  اقم 

اكادير 80100 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772644.

698I

louardi compta

MSTE GROUP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

louardi compta
اقم 26 زنقة عباس املسعدي ضكتب 

اقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

30000، فاس املغرب

MSTE GROUP شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي 16 زنقة 

الجياللي العر1بي الطابق اقم 8 الداا 

البيماء - 27000 الداا البيماء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.450853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   09 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستيراد و التصدير ك2 ضا يتعلق 

بنشاط الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 10476.

699I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

قبالي ديستخيبسيون
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

قبالي ديستخيبسيو   شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 زنقة 

31 اقم 69 بيس حي واد فاس فاس  

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67073

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

قبالي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ديستخيبسيو  .

غرض الشركة بإيجاز : بيع ادوات 

التنظيف , بيع ضنتوجات التنظيف .

عنوا  املقر االجتماعي : ضح2 زنقة 
31 اقم 69 بيس حي واد فاس فاس  - 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ضحمد   قبالي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد قبالي ضحمد : 1000 بقيمة 

100 داهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد قبالي ضحمد عنوانه)ا( 35 

زنقة بني اوا1اغ2 جنا  بوتعة سيدي 

بوجيدة فاس  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد قبالي ضحمد عنوانه)ا( 35 

زنقة بني اوا1اغ2 جنا  بوتعة سيدي 

بوجيدة فاس  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1612.

700I

louardi compta

MSTE GROUP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تفو1ت حصص

louardi compta

اقم 26 زنقة عباس املسعدي ضكتب 

اقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

30000، فاس املغرب

MSTE GROUP شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

الجياللي العر1بي الطابق اقم 8 الداا 

البيماء - 27000 الداا البيماء 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.450853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   09 في  املؤاخ 

املصادقة على :

شتوي  ضهدي  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

فبراير   09 بتاا1خ  العابيدي  ضحمد 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 10476.

701I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MAISON DU MAKEUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

MAISON DU MAKEUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زاو1ة شااع 

الالياقوت و زنقة العرعاا الطابق 

الرابع الرق 17 اقاضة كالي عمااة 9 - 

28810 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496817

 26 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MAISON DU MAKEUP

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طبية  شبه  الطبية  املنتجات 

والصيدالنية.

زاو1ة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

العرعاا  زنقة  و  الالياقوت  شااع 

كالي  اقاضة   17 الرق  الرابع  الطابق 

البيماء  الداا   28810  -  9 عمااة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : البيداني  طااق  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : الصديق عوكاش  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البيداني  طااق  السيد 

املانيا 50679 كولونيا املانيا.

السيد الصديق عوكاش عنوانه)ا( 

املانيا 50679 كولونيا املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البيداني  طااق  السيد 

املانيا 50679 كولونيا املانيا

السيد الصديق عوكاش عنوانه)ا( 

املانيا 50679 كولونيا املانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772394.

702I

KHOUYI BADIA

CGK MINE SARL  
إعال  ضتعدد القرااات

simplcomptamid

ضيدلت ، 54350، ضيدلت املغرب

  CGK MINE SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 01 شااع 

طااق بن ز1اد بوضية  - - ضيدلت 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.1665

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم -1: الذي ينص على ضايلي: 

بو  املختلفة  إضافة نشاط األشغال 

البناء.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 0: الذي ينص على ضايلي: 

بو  املختلفة  إضافة نشاط األشغال 

البناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ 25 ضااس  االبتدائية بميدلت  

2021 تحت اقم 97.

703I

louardi compta

MSTE GROUP

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تعيي  ضسير جديد للشركة

louardi compta

اقم 26 زنقة عباس املسعدي ضكتب 

اقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

30000، فاس املغرب

MSTE GROUP  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

الجياللي العر1بي الطابق اقم 8 الداا 

البيماء - 27000 الداا البيماء 

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.450853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 09 فبراير  املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

العابيدي  ضحمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 10476.

70 I
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 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

SOCIETE PI ETUDES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet d›audit , comptabilité et

conseils juridiques

شااع ضحمد الخاضس إقاضة اليمني 

الدوا االول شقة 3 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب

SOCIETE PI ETUDES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

العرفا  زنقة البسمة 1اقم 21  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36989

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. SOCIETE PI ETUDES

 ETUDE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CONTROLES ET EXPERTISES

 TECHNIQUES RELATIFS AUX

.DOMAINES BTP

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -   21 1اقم  البسمة  زنقة  العرفا  

60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة نعيمة القاداي بوتشيش :  

100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

السيد شكيب عبد الجباا :  900 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة نعيمة القاداي بوتشيش 
عنوانه)ا( زنقة السينغال حي الليمو  

اقم 2 60000 بركا  املغرب.

الجباا  عبد  شكيب  السيد 

حي العرفا  زنقة البسمة  عنوانه)ا( 
1اقم 21  60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة نعيمة القاداي بوتشيش 
عنوانه)ا( زنقة السينغال حي الليمو  

اقم 2 60000 بركا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1156.

705I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 BRANDS
COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو1ت حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

 BRANDS COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 
لوجو1و 2 الطابق االول صخوا 

السوداء  - 2020 الدا البيماء 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.192611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   16 في  املؤاخ 

املصادقة على :

بداع  سفيا   )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   340

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

فبراير   28 بتاا1خ  افر  عبدالعالي 

.2021

غاليب  خالد  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   330
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
فبراير   09 بتاا1خ  افر  عبدالعالي 

.2021
تفو1ت السيد )ة( ضحمد ضصباحي 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   330
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
فبراير   11 بتاا1خ  افر  عبدالعالي 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773140.
706I

Fiduciaire Le Médiateur

MTA CONSULTING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

MTA CONSULTING شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
يعقوب املنصوا و زنقة الحاج 
الجاللي العوفير اقم 16 الطابق 

السفلي –الداا البيماء - 20100 
Casa املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.320273

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2020 غشت   05 في  املؤاخ 
ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 
 MTA الوحيد  الشر1ك  ذات 
ابسمالها  ضبلغ    CONSULTING
ضقرها  وعنوا   داهم   10.000
و  املنصوا  يعقوب  اإلجتماعي شااع 
 16 زنقة الحاج الجاللي العوفير اقم 
 - البيماء  –الداا  السفلي  الطابق 
Casa 20100 املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق االاباح ضن خالل االنتاج.

شااع  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
يعقوب املنصوا و زنقة الحاج الجاللي 
– السفلي  الطابق   16 اقم  العوفير 
الداا البيماء - Casa 20100 املغرب. 

و عي :
التاتني  ضهدي   السيد)ة( 
187 طر1ق سيدي واص2  وعنوانه)ا( 
اسفى   46050 اسفي  الصناعي  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

بكتوبر 2020 تحت اقم 750003.
707I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

 RAHMANI ORIENT
 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet d›audit , comptabilité et
conseils juridiques

شااع ضحمد الخاضس إقاضة اليمني 
الدوا االول شقة 3 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب
 RAHMANI ORIENT

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
 LOT وعنوا  ضقرها اإلجتماعي
 EL WAHA NAJD 2 IMM EL
 OMRANE ETAGE 3 NR 140

OUJDA - 60000 OUJDA املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
36923

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   17
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ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 RAHMANI ORIENT  :

.TRANSPORT ET LOGISTIQUE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT ROUTIER DE FRET

.A L’ECHELLE INTERNATIONAL

 LOT  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 EL WAHA NAJD 2 IMM EL

 OMRANE ETAGE 3 NR 140

OUJDA - 60000 OUJDA املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : القداا  نجاة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القداا  نجاة  السيدة 

 NAJD 2 BATIM EL OMRANE 3

 EME ETAGE NR 1 0SIDI YAHYA

OUJDA 60000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  القداا  نجاة  السيدة 

 NAJD 2 BATIM EL OMRANE 3

 EME ETAGE NR 1 0SIDI YAHYA

OUJDA 60000 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم -.

708I

HAPPY COMPTA SARL

CONTRACT EXPERT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

CONTRACT EXPERT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي فم بودي 

املركز بوالد ضبااك - 23000 بني ضالل  

املغرب .

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.4513

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم   2016 نونبر   07 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   1.990.000»

 2.000.000» إلى  داهم»   10.000»

تقديم حصص    : عن طر1ق  داهم» 

نقدية بو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 11 يناير 

2017 تحت اقم 63.

709I

KHOUYI BADIA

M.A.I.S IRRIGATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

simplcomptamid

ضيدلت ، 54350، ضيدلت املغرب

M.A.I.S IRRIGATION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تشعيت 

بوضية  - 54350 ضيدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2675

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 M.A.I.S : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.IRRIGATION SARL

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

نظام  تركيب   ، البناء  بو  املختلفة 

الري، استيراد و التصدير.

تشعيت   : عنوا  املقر االجتماعي 

بوضية  - 54350 ضيدلت املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : عز1ز   املساوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : سلمى   بوطيب  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املساوي عز1ز   السيد 

 07 زنقة  هللا  عبد  بن  عالل  بشااع 

بوضية  54350 ضيدلت املغرب.

السيدة بوطيب سلمى  عنوانه)ا( 
 54350 تداوت   الكو1ت  زنقة   11

ضيدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املساوي عز1ز   السيد 

 07 زنقة  هللا  عبد  بن  عالل  بشااع 

بوضية  54350 ضيدلت املغرب

السيدة بوطيب سلمى  عنوانه)ا( 
 54350 تداوت   الكو1ت  زنقة   11

ضيدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 ضااس  بتاا1خ  االبتدائية بميدلت  

2021 تحت اقم 72.

710I

املستاضنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ANSAR STUDENT  SERVICE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

املستاضنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شااع ضحمد عبده اقاضة حمزة اقم 

18 ضكرا الطابق الثاني اقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب

 ANSAR STUDENT  SERVICE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 ANGLE وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 AMINA LBARHILIA ET RUE

 CAIRE 2 EME ETAGE 18 A  -

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36937

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ANSAR STUDENT  SERVICE

دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطالب املغاابة للتسجي2 بالخااج.

 ANGLE  : عنوا  املقر االجتماعي 

 AMINA LBARHILIA ET RUE

 CAIRE 2 EME ETAGE 18 A  -

60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : عزالدين  سبتي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 100  : عزالدين  سبتي  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزالدين  سبتي  السيد 

 56 حي الحكمة شااع الحوا1ة اقم 

60000 وجدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزالدين  سبتي  السيد 

 56 حي الحكمة شااع الحوا1ة اقم 

60000 وجدة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1064.

712I

2S COMPTE

TARSOL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

TARSOL شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 9  الشااع 

الرئي�سي ضركز  بني بتاو . - 25060 ابي 

الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

519

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TARSOL
-1 ضقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

في األشغال املختلفة
-2 ضقاول في بشغال الري

-3التجااة.

عنوا  املقر االجتماعي : 9  الشااع 

الرئي�سي ضركز  بني بتاو . - 25060 ابي 

الجعد املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الوهابي  طااق  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوهابي  طااق  السيد 

ابي الجعد   25060 بني بتاو   ضركز  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الوهابي  طااق  السيد 

ابي الجعد   25060 بني بتاو   ضركز  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  الجعد   بابي  االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 10.

713I

FOUZMEDIA

TRANS FALDAO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
استدااك خطٍإ

استدااك خطٍإ وقع بالجر1دة 

الرسمية

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TRANS FALDAO شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 59 

شااع ضوالي عبدالعز1ز إقاضة 

ضوالي عبدالعز1ز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب.

بالجر1دة  وقع  خطٍإ  إستدااك   

الرسمية عدد 5654 بتاا1خ 10 ضااس 

.2021

TRANS FALDO : بدال ضن

TRANS FALDAO : يقرب

الباقي بدو  تغيير.

71 I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

DIGITALAB ديجيطالب
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi

 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC

ديجيطالب DIGITALAB شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

التالل 2 طر1ق ضكناس فاس - 

30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66779

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DIGITALAB ديجيطالب

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواقع  اإللكترونية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - فاس  ضكناس  طر1ق   2 التالل 

30100 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : جوهر  طااق  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جوهر  طااق  السيد 

 2 زنقة األضام الجو1ني شقة 6 م ج  

30100 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(   جوهر  طااق  السيد 

 2 زنقة األضام الجو1ني شقة 6 م ج  

30100 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1256.

715I

Dar Esser

Dar Esser
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Dar Esser

شقة اقم 2، قطعة 872، تجزئة 

العزوز1ة، ضراكش ، 0170 ، 

ضراكش املغرب

Dar Esser شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة اقم 

2، قطعة 872، تجزئة العزوز1ة، 

ضراكش - 0170  ضراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113195

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 Dar  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Esser

تسو1ق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضستحمرات التجمي2 عبر اإلنترنت.

عنوا  املقر االجتماعي : شقة اقم 

العزوز1ة،  تجزئة   ،872 قطعة   ،2

ضراكش - 0170  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

200 حصة    : السيد ادم سيقال 

بقيمة 500 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سيقال  ادم  السيد 

السكن الوظيفي بالخز1نة اإلقليمية، 

شااع ابن ز1دو ، م.ج 46000  آسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سيقال  ادم  السيد 

السكن الوظيفي بالخز1نة اإلقليمية، 

شااع ابن ز1دو ، م.ج 46000  آسفي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

اقم  تحت   2021 ضااس   29

 M03_21_2311704122548

./2021/D.A.C.E

716I

EXPROX SARL AU

ANNS LAAZAZ
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

EXPROX SARL AU
شااع املغرب العربي عمااة الزبيري 

الطابق الثاني عي  حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب

ANNS LAAZAZ شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي بنا�سي 

ضجموعة 7  إقاضة 8 اقم 151  - 

20630 الداا البيماء  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.476839

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 فبراير   10 املؤاخ في 

نشاط الشركة ضن «صالة شاي» إلى 

«ضقهى».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772508.

717I

KAMAR BENOUNA

SECURANCE ش م م دات 

مساهم وحيد
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

SECURANCE ش م م دات ضساهم 

وحيد  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 64 عبد 

هللا املديوني  - 20660 الدااالبيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

90057

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    1997 بكتوبر   06

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

SECURANCE ش م م دات ضساهم 

وحيد .

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنسيب  التمثي2  االدااة  عمليات 

ضجال  في  السمسرة  و  العموالت 

اي  ضن  املخاطر  جميع  التاضي  ضد 

نوع 

ضمااسة وضائف املؤضن و تقديم 

املشواة .

عبد   64  : عنوا  املقر االجتماعي 

هللا املديوني  - 20660 الدااالبيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

 1.000  : بااكاش   خالد  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بااكاش   خالد  السيد 

 20200 الخيام   عمر  شااع   158

الدااالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بااكاش   خالد  السيد 

 20200 الخيام   عمر  شااع   158

الدااالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

بكتوبر 1997 تحت اقم 141286.

718I

ADEX CONSEIL

GROUPE SCOLAIRE FARAH
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

ADEX CONSEIL
 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere casa ، 20360،

casa maroc
 GROUPE SCOLAIRE FARAH

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

 LOT وعنوا  ضقرها اإلجتماعي
 LOTISSEMENT SKALIA 6-5
 EL KHADIR HAY HASSANI

 CASABLANCA 265300
.CASABLANCA MAROC

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم   2021 ضااس   17 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 
ضن  بي  داهم»   7.000.000»
 7.100.000» إلى  داهم»   100.000»
تقديم حصص    : عن طر1ق  داهم» 

نقدية بو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773164.

719I

EURODEFI MANAGEWELL

LE 129
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC
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LE 129 شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 119 شااع 
عبد املوضن الطابق 2 اقم 22 الداا 
البيماء الداا البيماء 20360 الداا 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
497273

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.129
دااسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البحث وتطو1ر االضتيازات   ، السوق 
إدااة الشؤو  التجاا1ة   ، التدا1ب   ،

واإلداا1ة لالضتياز.
 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 22 اقم   2 شااع عبد املوضن الطابق 
الداا البيماء الداا البيماء 20360 

الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد بضي  بيت جالل 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد بضي  بيت جالل عنوانه)ا( 
الجديدة   2 000 بندلس   تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد بضي  بيت جالل عنوانه)ا( 
الجديدة   2 000 بندلس   تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772881.

720I

fiduciaire rageca  فيديسيير ااجيكا

SOPMARO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

fiduciaire rageca  فيديسيير ااجيكا

26 اقاضة املحمدي زنقة اابعة 

العدو1ة الطابق الرابع اقم 34 

الجيروند ، 20500، الداا البيماء 

املغرب

SOPMARO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  1 زنقة 

باتنيول بيلفدير - 20300 الداا 

لبيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

. 121613

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   25 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( ضليكة  املكنا�سي 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.346

1.346 حصة لفائدة  السيد )ة( دنية 

سعيدي بتاا1خ 25 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773096.

721I

afaqconseil

WAHA CLIM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

WAHA CLIM شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

بلعكيد واحة سيدي ابراهيم 

ضراكش - 0000  ضراكش ضغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112609

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 WAHA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.CLIM
ضقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضستلزضات وضعدات تكييف الهواء .

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بلعكيد واحة سيدي ابراهيم ضراكش 

- 0000  ضراكش ضغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

  : لغشاوي  الواحد  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
لغشاوي  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دواا اوالد بلعكيد لغشاوات 
7 واحة سيدي ابراهيم الو1دا   اقم 

ضراكش 0000  ضراكش ضغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
لغشاوي  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا(  دواا اوالد بلعكيد لغشاوات 
7 واحة سيدي ابراهيم الو1دا   اقم 

ضراكش 0000  ضراكش ضغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   19 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121866.

722I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

IDTL2
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شااع سيدي ضحمد ، 15000، 
الخميسات املغرب

IDTL2 شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 568 
ج 2 حي اشاد تيفلت - 1500 تيفلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
801

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
.IDTL2 : اإلقتماء بمختصر تسميتها
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 568 
2 حي اشاد تيفلت - 1500 تيفلت  ج 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة الهام املنصواي :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة الهام املنصواي عنوانه)ا( 
الخميسات   5 شااع ضحمد   23 اقم 

1500 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة الهام املنصواي عنوانه)ا( 
الخميسات   5 شااع ضحمد   23 اقم 

1500 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  االبتدائية بتيفلت  

2021 تحت اقم 87.

723I

UNION BEST SOLUTIONS

 ETABLISSEMENT SOPHIA
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شر1ك

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
ضراكش املغرب

 ETABLISSEMENT SOPHIA
PRIVE   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
واليلي 1 بوعكاز ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب.
وفاة شر1ك

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.21403

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 25 فبراير 2021 تم اإلعالم 
القباج  بوفاة الشر1ك عبد اللطيف  
 
ً
تبعا الواثة  على  حصصه  توزيع  و 
فبراير   22 في  املؤاخ  اإلااثة  لرسم 

2019 بالشك2 األتي :
  ، بنعبيد   فوز1ة   السيد)ة(  

01 .20 حصة .
  ، السيد)ة( ضحمد اضي   القباج   

13.066 حصة .
السيد)ة(  كنزة  القباج   ،  6.533 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   17 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121789.
72 I

HORIZON LINES SARL

 PROMOTION
 IMMOBILIERE JAWHARAT

AL ARAB
إعال  ضتعدد القرااات

HORIZON LINES SARL
شااع ضحمد اليزيدي، إقاضة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
اقم 11 ، 93040، تطوا  املغرب

 PROMOTION IMMOBILIERE
JAWHARAT AL ARAB «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 
خالد بن الوليد، اقم 1 - 93000 

تطوا  املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.5647

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 20 ضااس 2018

تم اتخاذ القرااات التالية: 
قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
ضجموعه  ضا  هبة  على  املصادقة 
حصة   )950( وخمسو   تسعمائة 
 (1000( بلف  بص2  ضن  اجتماعية 
ملجموع  املمثلة  اجتماعية  حصة 
طرف  ضن  تمت  الشركة،  ابسمال 
لفائدة  بنعبود  ضصطفى  السيد 
اانية  والسيدة  البقالي  نادية  السيد 
بنعبود  ابراهيم  والسيد  بنعبود 
الذين  بنعبود،  اسماعي2  والسيد 
وإثر  بالشركة  شركاء  بذلك  صااوا 
ذلك بصبح توزيع الحصص املمثلة 
كما  الشركاء  بي   الشركة  لربسمال 
ثالثمائة  البقالي  نادية  السيدة  يلي: 
اجتماعية  حصة   )350( وخمسو  
ضن فئة ضائة )100( داهم لك2 حصة. 
 (200( ضائتي  بنعبود  اانيا  السيدة 
حصة اجتماعية ضن فئة ضائة )100) 
إبراهيم  السيد  حصة.  لك2  داهم 
بنعبود ضائتي )200( حصة اجتماعية 

ضن فئة ضائة )100( داهم لك2 حصة. 

السيد إسماعي2 بنعبود ضائتي )200) 

حصة اجتماعية ضن فئة ضائة )100) 

ضصطفى  السيد  حصة.  لك2  داهم 

حصة   )50( خمسو   بنعبود 

اجتماعية ضن فئة ضائة )100( داهم 

لك2 حصة.  وبذلك تم تحو21 الشك2 

ذات  شركة  ضن  للشركة  القانوني 

وحيد  بشر1ك  املحدودة  املسؤولية 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضتعددة الشركاء.

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

ضصطفى  السيد  للمسير  التجديد 

كاض2  الجنسية،  ضغربي  بنعبود، 

الجيش  شااع  القاطن  األهلية، 
9، فيال بنعبود، تطوا ،  امللكي، اقم 

باسم  وضتصرف  كمسير  ضهاضه  في 

وتخو1له  ضحددة  غير  ملدة  الشركة 

صالحية التوقيع باسم الشركة.

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

األسا�سي  القانو   على  املصادقة 

التعديلي.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

الشك2 القانوني 

بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

املساهمات

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
ابسمال الشركة

بند اقم 15: الذي ينص على ضايلي: 

املسير، املدة وصالحيات التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2018 تحت اقم 534.

725I

PARFUMS GANDOUR MAROC SARL

 PARFUM GANDOUR
MAROC S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو1ت حصص

 PARFUMS GANDOUR MAROC

SARL

 Km 18- route azemour - dar

 bouazza-* prefecture nouaceur

20000 ،، الداا البيماء املغرب

 PARFUM GANDOUR MAROC

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي   كيلوضتر 

18 طر1ق ازضوا   - داا بوعزة  - 

عمالة النواصر -  البيماء  - 27223 

الداا البيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.56563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  دجنبر  201   03 في  املؤاخ 

املصادقة على :

الغندوا   ضنير  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8.258

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.258

دجنبر   03 بتاا1خ  الغندوا   زاهية  

.201 

سوخاد  )ة(  السيد  تفو1ت 

الغندوا 8.189 حصة اجتماعية ضن 

السيد  لفائدة   حصة   8.189 بص2 

الغندوا بتاا1خ 03 دجنبر  )ة( زاهية  

.201 

تفو1ت السيد )ة( ضحمود الغندوا 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8.258

8.258 حصة لفائدة  السيد )ة( زاهية  

الغندوا بتاا1خ 03 دجنبر  201.

الهام الغندوا  )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   6.924

6.925 حصة لفائدة  السيد )ة( زاهية  

الغندوا بتاا1خ 03 دجنبر  201.

الحسيني  لينا  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8.189

8.189 حصة لفائدة  السيد )ة( زاهية  

الغندوا بتاا1خ 03 دجنبر  201.

عدنا  غندوا  )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8.258

8.258 حصة لفائدة  السيد )ة( زاهية 

الغندوا بتاا1خ 03 دجنبر  201.
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تفو1ت السيد )ة( وفاء اغا 8.189 

 8.189 بص2  ضن  اجتماعية  حصة 

زاهية  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الغندوا بتاا1خ 03 دجنبر  201.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

دجنبر 2015 تحت اقم 00592216.

726I

ضكتب ضحاسبة

ARADISS DRIMAL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ضكتب ضحاسبة

عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

ARADISS DRIMAL  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

الربيت زنقة اكناو  الرتب اوفوس 

الراشيدية - 52000 اوفوس  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14691

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ARADISS DRIMAL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE PIERRE

. FAUSSE

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اوفوس  الرتب  اكناو   زنقة  الربيت 

الراشيدية - 52000 اوفوس  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : إدايس  بخلي2  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  إدايس  بخلي2  السيد 

ضيدلت   2 ا1اض  تجزئة   226 اقم 

54350 ضيدلت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  إدايس  بخلي2  السيد 

ضيدلت    2 ا1اض  تجزئة   226 اقم 

54350 ضيدلت  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 406.

727I

cabinet bidiagh

TOO MORE TRADING
إعال  ضتعدد القرااات

cabinet bidiagh

تقاطع زنقة اوضا وزنقة اضستردام 

اقاضة ا1م اقم 9 ، 90 20، الداا 

البيماء املغرب

TOO MORE TRADING «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 20 زنقة 

احمد اضي  - 20000 الداا البيماء 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.391499

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 01 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي:

الشركة:          حصص  تفو1ت   .1 

ببيع   دينيا  يوسف  السيد  قام 

للشركة  حصة   )500( خمسمائة 

MOFIS sarl؛

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

السيد.  املسير  والية  انتهاء   .2

يوسف دينيا ؛

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

 : تعدي2 القانو  األسا�سي   .3

البند 6 و البند 7؛

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

النظام  ضالئمة  و  تحيي     . 

املعدل   21-19 األسا�سي ضع القانو  

املتعلق   5-96 للقانو   واملكم2 

بالشركة ذات املسؤولية املحدودة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

و   6 البند   : تعدي2 القانو  األسا�سي 

البند 7؛

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 

و   6 البند   : تعدي2 القانو  األسا�سي 

البند 7؛

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773242.

728I

FISCOMPTES

SROUR CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن اشد عمااة ب الطابق 

الثاني اقم 11 ، 60020، وجدة 

املغرب

SROUR CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الدكا  
اقم 17 الكائن ب قيساا1ة الجمعية 

الخيرية االسالضية سوق ضليلية 

الشطراألول  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36977

 05 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SROUR CASH

تحو21   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األضوال .

الدكا    : االجتماعي  املقر  عنوا  
الكائن ب قيساا1ة الجمعية   17 اقم 

ضليلية  سوق  االسالضية  الخيرية 

الشطراألول  - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : ضصطفى  اصروا  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد اصروا ضعاذ :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اصروا ضصطفى عنوانه)ا( 
شااع سيدي ادايس تجزئة الطلحاوي 
وجدة   60000   1 اقم  ضروة  زنقة 

املغرب.

عنوانه)ا(  ضعاذ  اصروا  السيد 

شااع سيدي ادايس زنقة ضروة اقم 1  

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اصروا ضصطفى عنوانه)ا( 
شااع سيدي ادايس تجزئة الطلحاوي 
وجدة   60000   1 اقم  ضروة  زنقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1132.

729I
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TDV CONSIEL

TDV CONSIEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

TDV CONSIEL

 IBNOU SINA ، 20560، 21 

CASABLANCA MAROC

TDV CONSIEL SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  21 شااع 

ابن سينا  - 20000  الداا بيماء  

املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.451865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 املؤاخ في 16 ضااس 

 TDV شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابسمالها  ضبلغ     CONSIEL SARL

ضقرها  وعنوا   داهم   10.000

 - سينا   ابن  شااع  اإلجتماعي  21 

املغرب نتيجة  الداا بيماء     20000

ل : التوقف الشغ2.

ب  21   التصفية  ضقر  حدد  و 

شااع ابن سينا  - 20000 الداا بيماء 

املغرب. 

و عي :

جينو   بير جو  بول   السيد)ة(  

طاي  بوا  دو  زنقة    17 عنوانه)ا(  و 

)ة(  كمصفي  املغرب  جيبر   38610

للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772706.

730I

ضحمد الحنودي ضوثق

AL HOCEIMA PARADISE 7
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ضحمد الحنودي ضوثق

3 شااع األندلس ط 1 ، 32000، 

الحسيمة املغرب

 AL HOCEIMA PARADISE 7

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46، شااع 

بوقنادل الطابق األا�سي حي املنزه - 

32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3313

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   23

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.HOCEIMA PARADISE 7

 Location : غرض الشركة بإيجاز

 et vente pour les jeux ou les

sport nautiques

.Location de Quad et Velo

عنوا  املقر االجتماعي : 46، شااع 

 - بوقنادل الطابق األا�سي حي املنزه 

32000 الحسيمة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عمر الشحاني  : 500 حصة 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشحاني   السيد عمر 

 32000 املوحدين  زنقة   116

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بوعزة الشحاني عنوانه)ا( 

 32000 املوحدين  زنقة   116

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالحسيمة   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 115.

731I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SAMAZI SARL AU
إعال  ضتعدد القرااات

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديي  عمااة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، ضكناس 

املغرب

STE SAMAZI SARL AU  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: سوق 

سبت جحجوح  - - الحاجب  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

. 38183

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 11 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

الذي  حصص:  تفو1ت  اقم  قراا 

ينص على ضايلي: 1000 حصة للسيد 

 100000 سمير از1ما  بثمن حدد في 

داهم لصالح السيد ابن العاشواي 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  يوسف 

C712594 الوطنية اقم

قراا اقم تغيير ضسير الشركة: الذي 

ينص على ضايلي: استقالة املسير سمير 

از1ما  و تعيي  ابن العاشواي كمسير 

جديد للشركة

الذي  اإلضماء:  تغيير  اقم  قراا 

البن  اإلضماء  ضايلي:  على  ينص 

العاشواي يوسف

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 8: الذي ينص على ضايلي: 

تقسيم ابسمال الشركة

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 

ضايلي: التسيير 

على  ينص  الذي   :16 اقم  بند 

ضايلي: االضماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1755 .

732I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

STROX TRANSPORTER
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

- 0 زنقة جب2 طااق، إقاضة جب2 

طااق، الطابق الرابع اقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

STROX TRANSPORTER شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي نجيبة 

زنقة 88 اقم11 الطابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114263

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   23

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STROX : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRANSPORTER

النق2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبمائع.

- االستيراد و التصدير..

عنوا  املقر االجتماعي : حي نجيبة 
 - السفلي  الطابق  اقم11   88 زنقة 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

العز1ز  عبد  الحراق  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

العز1ز  عبد  الحراق  السيد 

عنوانه)ا( حي حبيبة زنقة 154 اقم   

بنديبا  90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

العز1ز  عبد  الحراق  السيد 

عنوانه)ا( حي حبيبة زنقة 154 اقم   

بنديبا  90000 طنجة املغرب

 - بتاا1خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت اقم -.

733I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

MEDROC LOGISTIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

- 0 زنقة جب2 طااق، إقاضة جب2 

طااق، الطابق الرابع اقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

MEDROC LOGISTIQUE شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 HAY وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 NAJIBA RUE 88 N°11 RDC -

90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11 191

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   23

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MEDROC LOGISTIQUE

النق2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبمائع.

- التصدير و االستيراد..

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 NAJIBA RUE 88 N°11 RDC -

.90000 TANGER MAROC

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ادايس  عز1زي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ادايس  عز1زي  السيد 
اقم  12   2 الطابق  ضجمع النوا  7 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادايس  عز1زي  السيد 
اقم  12   2 الطابق  ضجمع النوا  7 

90000 طنجة املغرب

 - بتاا1خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت اقم -.

734I

نوغلب

 ETABLISSEMENT EL

OUATIK SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نوغلب

شقة 7 ، طابق   تقسيم ا1زانا 

ضبروكة طر1ق بكوااي ضكناس ، 

50000، ضكناس املغرب

 ETABLISSEMENT EL OUATIK

SCHOOL PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حمانة 

تجزئة الياقوت 1  الحاجب - 51000 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52759

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2020 يونيو   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 ETABLISSEMENT EL OUATIK

.SCHOOL PRIVE

التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبتدائي والثانوي.

حمانة   : عنوا  املقر االجتماعي 

تجزئة الياقوت 1  الحاجب - 51000 

الحاجب املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الواتق ضحمد :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

100 حصة    : السيد الواتق فؤاد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 100   : بوشرة  الواتق  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة الواتق نوال :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة الواتق هدى :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة الواتق ملياء :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد الواتق لحسن :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة خليد ز1نب :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد خليد لحسن :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 100   : ضليكة  الواتق  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  الواتق  السيد 

ضيسوا   33250 القدس ضيسوا  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  فؤاد  الواتق  السيد 

ضيسوا   33250 القدس ضيسوا  حي 

املغرب.

بوشرة عنوانه)ا(  الواتق  السيدة 
 01 اطلس  حي   01 اقم   08 زنقة 

ضكناس 50000 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  نوال  الواتق  السيدة 
القدس  حي  الربيع  زنقة     9 اقم 

ضيسوا 33250 ضيسوا املغرب.

عنوانه)ا(  هدى  الواتق  السيدة 

ضجمع حدائق ابن بطوطة عمااة م 
90100 طنجة  اكزناية طنجة   5 اقم 

املفرب.

عنوانه)ا(  ملياء  الواتق  السيدة 
الحاجب  3 اقم 58  حي الشيبة زنقة 

51000 الحاجب املغرب.

عنوانه)ا(  لحسن  الواتق  السيد 

ضيسوا   33250 القدس ضيسوا  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  ز1نب  خليد  السيدة 

ضيسوا   33250 القدس ضيسوا  حي 

املغرب.
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عنوانه)ا(  لحسن  خليد  السيد 
دواا ايت ضزوز الجديدة سبع عيو  

الحاجب 51000 الحاجب املغرب.

عنوانه)ا(  ضليكة  الواتق  السيدة 
الحاجب   19 اقم   6 حي االضنية زنقة 

51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضليكة  الواتق  السيدة 
الحاجب   19 اقم   6 حي االضنية زنقة 

51000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1509.

735I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE KAZOM NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 
احبة الزا1كات اوفوس الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   31 في  املؤاخ 

املصادقة على :

املجيد  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة   100 قدواي 

)ة(  السيد  100 حصة لفائدة   بص2 

 31 بتاا1خ  الحسناوي  العالي   عبد 

ضااس 2021.

ضصطفى   )ة(  السيد  تفو1ت 

اجتماعية ضن  حصة   500 قدواي  

)ة(  السيد  بص2 500 حصة لفائدة  

 31 بتاا1خ  الحسناوي  العالي   عبد 

ضااس 2021.

املجيد  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   200 قدواي 
)ة(  السيد  200 حصة لفائدة   بص2 
 31 بتاا1خ  القصباوي  العز1ز  عبد 

ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 164.
736I

ETS COMPTA HOUSE

FAKIH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

FAKIH NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كاف 
النسوا خنيفرة - 54002 كاف 

النسوا خنيفرة املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.3041

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 ضااس   01 في  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 
ضن  بي  داهم»   1.000.000»
 1.500.000» إلى  داهم»   500.000»
تقديم حصص    : عن طر1ق  داهم» 

نقدية بو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاا1خ 22 ضااس 

2021 تحت اقم 121.
737I

ETS COMPTA HOUSE

BIWI TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

BIWI TRANS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كاف 

النسوا خنيفرة - 54002 كاف 

النسواخنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3691

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BIWI  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.TRANS

بيع ضواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء-نق2 السلع.

كاف   : االجتماعي  املقر  عنوا  

كاف   54002  - خنيفرة  النسوا 

النسواخنيفرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : هشام  لبعيوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  لبعيوي  السيد 

كاف   54002 النسواخنيفرة  كاف 

النسواخنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  لبعيوي  السيد 

كاف   54002 النسواخنيفرة  كاف 

النسواخنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاا1خ 23 فبراير 

2021 تحت اقم  8.
738I

SOCIETE FIDAV SARL

STE ANAGRIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي  عمااة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، ضكناس 
املغرب

STE ANAGRIM SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 
ايت عبد هللا سبع عيو  - 51000  

الحاجب املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
. 46859

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس  في  2  املؤاخ 

املصادقة على :
عبدو  ضحمد    )ة(  تفو1ت السيد 
150 حصة اجتماعية ضن بص2 300 
حصة لفائدة  السيد )ة( خالد  عبدو 

بتاا1خ 10 ضااس 2021.
عبدو  ضحمد    )ة(  تفو1ت السيد 
150 حصة اجتماعية ضن بص2 300 
حصة لفائدة  السيد )ة( حميد  عبدو 

بتاا1خ 10 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1758 .
739I

mechkour el mostapha

cafe all time sarl au
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

mechkour el mostapha
 12db zarktouni smaala settat
 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc
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cafe all time sarl au شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طابق 

سفلي ،بحي لبكاكش بروج طابق 

سفلي ،بحي لبكاكش بروج 26000 

لبروج املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

6427

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 cafe  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.all time sarl au

غرض الشركة بإيجاز : ضقهى.

طابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

طابق  بروج  لبكاكش  ،بحي  سفلي 

 26000 بروج  لبكاكش  ،بحي  سفلي 

لبروج املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

  : الرحيم  عبد  هللا  نصر  السيد 

600 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  هللا  نصر  السيد 

عنوانه)ا( دواا  الدحاضن اوالد بو علي 

نواج 26000 البروج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الرحيم  عبد  هللا  نصر  السيد 

عنوانه)ا( دواا  الدحاضن اوالد بو علي 

نواج 26000 البروج املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسطات  بتاا1خ  2 ضااس 

2021 تحت اقم 145.

7 0I

FIDUNION-MAROC

LES 3 LACS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LES 3 LACS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 7  , شااع 

اللة ياقوت، الطابق الخاضس  -  

20000  الداا البيماء املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

. 01701

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في 31 دجنبر 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

ضبلغ    LES 3 LACS الشر1ك الوحيد
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

اللة  شااع   ,   7 اإلجتماعي  ضقرها 

  20000   - الطابق الخاضس   ياقوت، 

الداا البيماء املغرب نتيجة ل : وقف 

النشاط.

 ,   7 ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

الطابق الخاضس   شااع اللة ياقوت، 

-  20000  الداا البيماء املغرب. 

و عي :

بواي   سمير   حكيم  السيد)ة( 
جيلي   فرانسوا  زنقة   ،8 وعنوانه)ا( 

)ة(  فرنسا كمصفي  ليو      69003

للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773506.

7 1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ELBIDAWI AUTO SARL

AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE ELBIDAWI AUTO SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 34 

شااع بئر انزاا  الراشيدية  - 52000 

الراشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1 721

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   25

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. ELBIDAWI AUTO SARL AU

اصالح و   : غرض الشركة بإيجاز 

تركيب السيااات .
 34 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

شااع بئر انزاا  الراشيدية  - 52000 

الراشيدية  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زاهير  ادايس  السيد 
شااع بئر انزاا  الراشيدية    34 اقم 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زاهير  ادايس  السيد 
شااع بئر انزاا  الراشيدية    34 اقم 

52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاا1خ  االبتدائية بالرشيدية  

اقم -.

7 2I

VISION VASTE CONSULTING

BOUYABLANE IDIL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
BOUYABLANE IDIL شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عي  

جديوي حد الغربية - 90055 اصيال 
املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
961

 01 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BOUYABLANE IDIL
تسمي    : بإيجاز  الشركة  غرض 
األبقاا والخدضات واألشغال الفالحية.
عي    : االجتماعي  املقر  عنوا  
جديوي حد الغربية - 90055 اصيال 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة بنعلي دينا :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
حي  السيدة بنعلي دينا عنوانه)ا( 
نجيبة زنقة  8 اقم 7 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
حي  السيدة بنعلي دينا عنوانه)ا( 
نجيبة زنقة  8 اقم 7 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية باصيلة  

2021 تحت اقم  8.

743I

BAHAJJOUB

SERVICE PREMIUM BD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BAHAJJOUB
حي السعادة زنقة الكتبية اقم 1 
اليوسفية ، 46300، اليوسفية 

املغرب
SERVICE PREMIUM BD شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 
سيدي احمد السو1قة القديمة 

ضح2 اقم 35 الكنتوا  اليوسفية  
46300 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2991

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SERVICE PREMIUM BD

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع 

اشعال ضتنوعة او البناء

تاجر.

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  

سيدي احمد السو1قة القديمة ضح2 
اقم 35 الكنتوا  اليوسفية  46300 

اليوسفية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : البدوي  حاتم  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البدوي  حاتم  السيد 

الشقة  جنا  عيال  تجزئة ضونى 43 

01 46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البدوي  حاتم  السيد 

الشقة  جنا  عيال  تجزئة ضونى 43 

01 46000 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاا1خ  باليوسفية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 83/2021.

7  I

BAHAJJOUB

SALK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي السعادة زنقة الكتبية اقم 1 

اليوسفية ، 46300، اليوسفية 

املغرب

SALK TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 

سيدي احمد السو1قة القديمة 

ضح2 اقم 31 الكنتوا  اليوسفية  

46300 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2977

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SALK  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع  

اشغال ضتنوعة او البناء

تصدير واستراد.

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  

سيدي احمد السو1قة القديمة ضح2 

اقم 31 الكنتوا  اليوسفية  46300 

اليوسفية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : الشي    بن  ضلود  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : الحمري  نبي2  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضلود بن الشي  عنوانه)ا( 

 46300  20 17 اقم  حي النهمة زنقة 

اليوسفية املغرب.

عنوانه)ا(  الحمري  نبي2  السيد 

الرحما   عبد  زنقة  السعادة  حي 

املسافر 46300 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضلود بن الشي  عنوانه)ا( 

 46300  20 17 اقم  حي النهمة زنقة 

اليوسفية املغرب

عنوانه)ا(  الحمري  نبي2  السيد 

الرحما   عبد  زنقة  السعادة  حي 

املسافر 46300 اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاا1خ  باليوسفية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 75/2021.

745I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

MA MEDINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MA MEDINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 GH1 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

عمااة 2 ضح2 تجااي اقم 3 ديوا 

ضرجا  - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113349

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MEDINA

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

املنزلي،  االثاث  الحرفية،  املنتجات 

الزخرفة والنسيج.

 GH1  : االجتماعي  املقر  عنوا  

ديوا   3 اقم  تجااي  ضح2   2 عمااة 

ضرجا  - 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   70   : فاهر  نبي2  السيد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 30   : وافق  بدا  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاهر  نبي2  السيد 

 67380 فوش   ضاايشال  زنقة   2

LINGOLSHEIM فرنسا.

السيد ضحمد بدا وافق عنوانه)ا( 

ضراكش    0000 املستشفى  زنقة   7

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاهر  نبي2  السيد 

 67380 فوش   ضاايشال  زنقة   2

LINGOLSHEIM فرنسا

السيد ضحمد بدا وافق عنوانه)ا( 

ضراكش    0000 املستشفى  زنقة   7

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122654.

746I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

SRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

SRAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي قصر احبة 

الزا1كات اوفوس الراشيدية قصر 
احبة الزا1كات اوفوس الراشيدية 

52000 الراشيدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   31 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستغالل الفالحي .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 164.

7 7I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE KAZOM NEGOCE

SARL   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر احبة 

الزا1كات اوفوس الراشيدية قصر 
احبة الزا1كات اوفوس الراشيدية 

52000 الراشيدية املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس  املؤاخ في 31 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

الحسناوي عبد العلي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 164.

7 8I

MATCOMPTA SNC

ARROUN TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

ARROUN TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

عشوبة 3 اقم 101 الطابق األول - 

90000 طنجة املغرب.

افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.34619

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 ضااس   29 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   1.000.000»

 1.500.000» إلى  داهم»   500.000»

القيمة  افع    : طر1ق  عن  داهم» 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3160.

7 9I

FIDULIMAR

AIZOU CHALLENGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

AIZOU CHALLENGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم  634  

حي الوحدة  - 45000 وازازات 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.10825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   17 في  املؤاخ 

املصادقة على :

بوفتال  زهير  )ة(  السيد  تفو1ت 

500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 

حصة لفائدة  السيد )ة( عائشة ايت 

الحاكم بتاا1خ 17 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم  21.

750I

CEDECOM

ECOPRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

ECOPRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراادة داب لوبيال بواكو  الداا 

البيماء - 20200 الداا البيماء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

453739

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يناير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ECOPRA

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و بعمال ضختلفة.
زنقة   10  : عنوا  املقر االجتماعي 

الداا  بواكو   لوبيال  الشراادة داب 

البيماء  الداا   20200  - البيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 2.500   : ضحمد  اغيوا  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 2.500   : السيد املوكلي عبد هللا 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  اغيوا  السيد 
بلوك 16 اقم 179 الرحمة داا بوعزة 

البيماء  الداا   20200 البيماء 

املغرب.

السيد املوكلي عبد هللا عنوانه)ا( 
االلفة  اقم  2   113 زنقة  وفاق   

20200 الداا البيماء  الداا البيماء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  اغيوا  السيد 
بلوك 16 اقم 179 الرحمة داا بوعزة 

البيماء  الداا   20200 البيماء 

املغرب

السيد املوكلي عبد هللا عنوانه)ا( 

االلفة  اقم  2   113 زنقة  وفاق   

20200 الداا البيماء  الداا البيماء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2020 تحت اقم -.

751I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAROCAINE DES

 SERVICES ET GRANDS

TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE MAROCAINE DES

 SERVICES ET GRANDS

TRAVAUX SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

ضلعب كلميمة - 52000 الراشيدية 

املغرب.

افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

افع  تم   2021 ببر21   02 في  املؤاخ 

ابسمال الشركة بمبلغ قداه «9.000 

داهم»   100.000» ضن  بي  داهم» 

  : عن طر1ق  داهم»   1.000.000» إلى 

تقديم حصص نقدية بو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 166.

752I

LA VIE FISCALE

RSB MOTOCYCLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

RSB MOTOCYCLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 76 زنقة بئر 

انزاا  الحي الحسني بركا  - 63300 

بركا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

7659

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 RSB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MOTOCYCLE

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

الدااجات الناا1ة

تصدير و استيراد.

زنقة   76  : عنوا  املقر االجتماعي 

 - بركا   الحسني  الحي  انزاا   بئر 

63300 بركا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الهراز هشام :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : احمد  سعيدي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  الهراز  السيد 

تجزئة الجرف االخمر بلوك 23 شقة 

20 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  احمد  سعيدي  السيد 
وجدة   60000 القادسية  زنقة   11

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  الهراز  السيد 

تجزئة الجرف االخمر بلوك 23 شقة 

20 60000 وجدة املغرب

عنوانه)ا(  احمد  سعيدي  السيد 
وجدة   60000 القادسية  زنقة   11

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   12 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 1 1.

753I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE MAROCAINE

 DES SERVICES ET GRANDS

TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE MAROCAINE

 DES SERVICES ET GRANDS

TRAVAUX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

ضلعب كلميمة  - 5200 الراشيدية 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ببر21   02 في  املؤاخ 

املصادقة على :
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الصمد  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   500 العلوي 
)ة(  السيد  بص2 500 حصة لفائدة  
هند عرقوب بتاا1خ 02 ببر21 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 166.

754I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AGRI-SUDEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE AGRI-SUDEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 86 
حي االنااة الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
افع  تم   2021 ببر21   02 في  املؤاخ 
ابسمال الشركة بمبلغ قداه «9.000 
داهم»   100.000» ضن  بي  داهم» 
  : عن طر1ق  داهم»   1.000.000» إلى 

تقديم حصص نقدية بو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 167.

755I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

RAMISI Sarl
إعال  ضتعدد القرااات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
RAMISI Sarl «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

سمية، االقاضة 82، الطابق 

 ، الشقة 16، بامليي - 20000 

الدااالبيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

. 19 71

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 06 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

1. استقالة السيدة بنسليم ضر1م ضن 

ضهاضها كمسيرة.

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

2. تعيي  السيد بن نعيم عبد الحكيم 

ضسيًرا جديًدا.

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

املوافقة على تغيير اسم الشركة   .3

ليصبح «بلو ليمو ».

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

املعدل  األسا�سي  النظام  اعتماد   .1

للشركة.

بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

2. الشكليات والصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773479.

756I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AGRI-SUDEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE AGRI-SUDEST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 86 

شااع االنااة الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ببر21   02 في  املؤاخ 

املصادقة على :
عرقوب  هند  )ة(  السيد  تفو1ت 
500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الصمد 

العلوي بتاا1خ 06 ببر21 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 167.

757I

STE TRAFISCO

H&L OPTIQUE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شااع عبدهللا ابن الزبير ضو1لحا 

الجديدة 273 ، 000 2، الجديدة 
املغرب

H&L OPTIQUE  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 

اقم 21 تجزئة السعد 1 املجمعة 
السكنية اقم 7 عمااة ا1 0 

الجديدة. - 000 2 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17781

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   21
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 H&L  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. OPTIQUE

اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظااات.

والعدسات  النظااات  في  التجااة 

والعدسات  واإلطااات  البصر1ة 

الالصقة وبجهزة السمع..

عنوا  املقر االجتماعي : ضح2 اقم 

21 تجزئة السعد 1 املجمعة السكنية 
اقم 7 عمااة ا1 0 الجديدة. - 000 2 

الجديدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الحز1بي  هجر  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحز1بي  هجر  السيدة 
اللباطية  تجزئة   5 الشقة   5 اقم 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحز1بي  هجر  السيدة 
اللباطية  تجزئة   5 الشقة   5 اقم 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاا1خ 09 ضااس 

2021 تحت اقم 26135.

758I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CAPITALE MINIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
اقم 1 عمااة ضجمع املسافر شااع 

الفميلة الحي الصناعي يعقوب 

املنصوا ، 10000، الرباط املغرب

CAPITALE MINIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 15 شااع 

االبطال الشقة اقم   بكدال - 

10010 الرباط املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

150939

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. CAPITALE MINIERE

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

الحجااة و التعدين.

 15  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع االبطال الشقة اقم   بكدال - 

10010 الرباط املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بزدود عثما  :  00  حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   300   : السيد بزدود عمر 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة بزدود سلمى :  300 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عثما   بزدود  السيد 

الشقة اقم 06 عمااة ه إقاضة شمس 

تمااة   120 0 الهرهواة   03 الشطر 

املغرب.

السيد بزدود عمر عنوانه)ا( عمااة 

إقاضة   6 ضجموعة   1 الشقة  تنجاد 

الصباح حي يعقوب املنصوا 10010 

الرباط املغرب.

السيدة بزدود سلمى عنوانه)ا( حي 

املناا عمااة إ شقة 15 شااع الحسن 

الثاني 10060 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عثما   بزدود  السيد 
الشقة اقم 06 عمااة ه إقاضة شمس 
تمااة   120 0 الهرهواة   03 الشطر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112493.

759I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE LES JEUNES MACONS
SARL

إعال  ضتعدد القرااات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE LES JEUNES MACONS SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: إقاضة 
اقم 64 ضتجر اقم 5 ب القطعة 

92  تجزئة طااق1 - 30000 فاس 
املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.49575
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 08 فبراير 2021
تم اتخاذ القرااات التالية: 

الذي ينص على  قراا اقم األول: 
ضايلي: الرفع ضن ابسمال الشركة ضن 

3500000 إلى 13500000
الذي ينص على   : قراا اقم التاني 
ضن طرف  حصة    6750 نق2  ضايلي: 
السيد  إلى   املوسولي   ضعاد  السيد 

قاسم بنحيو 
ينص  الذي  الثالت:  اقم  قراا 
ضن  حصة    32500 نق2  على ضايلي: 
طرف السيد ضعاد املوسولي إلى بلجيا 

ابسمال 

الذي ينص على  قراا اقم الرابع: 
ضن طرف  حصة    6750 نق2  ضايلي: 
قاسم  السيد  إلى   ابسمال  بلجيا 

بنحيو 
قراا اقم الخاضس: الذي ينص على 
13500 حصة ضن طرف  نق2  ضايلي: 
بلجيا ابسمال إلى  السيدة شدين علج
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  اقم  بند 
ضايلي: الرفع ضن ابسمال الشركة ضن 

3500000 إلى 13500000
الذي ينص على  الثاني:  بند اقم 
ضن طرف  حصة    6750 نق2  ضايلي: 
السيد  إلى   املوسولي   ضعاد  السيد 

قاسم بنحيو 
ينص  الذي  الثالت:  اقم  بند 
ضن  حصة    32500 نق2  على ضايلي: 
طرف السيد ضعاد املوسولي إلى بلجيا 

ابسمال 
الذي ينص على  الرابع:  بند اقم 
ضن طرف  حصة    6750 نق2  ضايلي: 
قاسم  السيد  إلى   ابسمال  بلجيا 

بنحيو 
بند اقم الخاضس: الذي ينص على 
13500 حصة ضن طرف  نق2  ضايلي: 
بلجيا ابسمال إلى  السيدة شدين علج
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1674/2021.

760I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ALI CEREALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ALI CEREALES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 5 
شااع عبد الرحيم السقاط حي بدا  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67133
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CEREALES
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب بك2 انواعها.
- نق2 البمائع.

- التفاوض.
- االستيراد و التصدير..

 5 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شااع عبد الرحيم السقاط حي بدا  - 

30000 فاس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 750   : سعاد  ضجزااي  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 2 0   : شكيب  الجاضعي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد الجاضعي ضحمد :  10 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة ضجزااي سعاد عنوانه)ا( 
اقم 5 شااع عبد الرحيم السقاط حي 

بدا  30000 فاس املغرب.
السيد الجاضعي شكيب عنوانه)ا( 
اقم 5 شااع عبد الرحيم السقاط حي 

بدا  30000 فاس املغرب.
السيدة الجاضعي ضحمد عنوانه)ا( 
بدا  حي  فيال   2 املهدي  تجزئة   75

30000 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الجاضعي شكيب عنوانه)ا( 

اقم 5 شااع عبد الرحيم السقاط حي 

بدا  30000 فاس املغرب

السيد الجاضعي ضحمد عنوانه)ا( 

بدا  حي  فيال   2 املهدي  تجزئة   75

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1657/2021.

761I

Khidmat Attajir

TRADIMI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع ابسمال الشركة

Khidmat Attajir

 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA MAROC

TRADIMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 BIS 2  وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 BOUHAMID EL FOUKANI

 RISSANI - 52450 RISSANI

.RISSANI

افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.11737

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 ضااس   26 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

«433.000 داهم» بي ضن «100.000 

عن  داهم»   533.000» إلى  داهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر1ق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 163/2021.

762I

FIDULIMAR

RICANIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

RICANIER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 838 

الحي املحمدي  - 45000 وازازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11389

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RICANIER

: ضقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة و البناء 

البمائع لحساب  نق2  في  ضقاول 

الغير

تاجر.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 838 

وازازات   45000  - املحمدي   الحي 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

2.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 6.665   : وباسو  ضوحى  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

:  6.665 حصة  السيد علي اينيز 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 6.670   : اينيز  اضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وباسو  ضوحى  السيد 
  7702 اللكما  تازا1ن  دوا اضنواقا  

زاكواة املغرب.
عنوانه)ا(  اينيز  علي  السيد 
تنغير   45300 اكنيو   اضجدادا 

املغرب.
عنوانه)ا(  اينيز  اضحمد  السيد 
تنغير   45300 اكنيو   اضجدادا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وباسو  ضوحى  السيد 
  7702 اللكما  تازا1ن  دوا اضنواقا  

زاكواة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 31 ضااس 

2021 تحت اقم 217.
763I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

SOLALOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
SOLALOG   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي هند ’ 
ضجموعة املسيرة’ اقم 9. - 14304  

سوق األابعاء الغرب املغرب.
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.25945

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرا ح2  املؤاخ في 15 فبراير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
SOLALOG ضبلغ ابسمالها 100.000 
اإلجتماعي حي  داهم وعنوا  ضقرها 
 -  .9 اقم  املسيرة’  ضجموعة   ’ هند 
14304  سوق األابعاء الغرب املغرب 

التصفية اإلاادية و الح2   : نتيجة ل 
املسبق للشركة..

و حدد ضقر التصفية ب حي هند 
 14304  -  .9 اقم  ’ ضجموعة املسيرة’ 

سوق األابعاء الغرب. املغرب. 
و عي :

و  بنعال   ضحمد    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي هند  ضجموعة املسيرة’ 
اقم -275 سوق بابعاء الغرب 14304  
سوق األابعاء الغرب املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االابعاء  بسوق  االبتدائية 
اقم  تحت   2021 ببر21   06 بتاا1خ 

.43/2021

764I

ahalli moussa

GOLDWINGS TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ahalli moussa
شااع عبد الخالق الطريس اقم 21 ، 

62000، الناظوا املغرب
GOLDWINGS TRANS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
الزاقطوني اقم 20ازغنغا  - 

62650 الناظوا املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
21867

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GOLDWINGS TRANS
النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبمائع  والدولي  الوطني 

الغير.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الزاقطوني اقم 20ازغنغا  - 62650 

الناظوا املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : ياسي   بودوف  السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .
 1000  : ياسي   بودوف  السيد 

بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسي   بدوف  السيد 
زنقة ضدا1د اقم 38 ازغنغا   62650 

الناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسي   بدوف  السيد 
زنقة ضدا1د اقم 38 ازغنغا   62650 

الناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم 643.

765I

COGESTAF

STAILI - IMMO
إعال  ضتعدد القرااات

COGESTAF
 HAY MIHAMED BELHASSAN

 OIZANI RUE 73 N°72
 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

STAILI - IMMO  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: حي الهناء 
زنقة سايس اقم  1 البيماء - 

20210 البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.286851

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 21 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي:  

الحصص  هبة  على  املصادقة  تمت 

االجتماعية ضن طرف السيد ستايلي 

سناء  ستايلي  بناته:  لفائدة  احمد 

ستايلي حليمة ستايلي ايما  ستايلي 
وفاء ستايلي غزال  ستايلي نجوى 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 اقم  بند 

التقسيمة  ستكو   وبهدا  ضايلي: 

دي  الشركة  لراسمال  الجديدة 

على الشك2  داهم    100000 القيمة 

حصة   167 سناء  ستايلي  التالي 

ستايلي  حصة  حليمة169  ستايلي 

 166 حصة ستايلي وفاء  ايما 166 

حصة  غزال 166  ستايلي  حصة 

ستايلي نجوى 166 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2021 تحت اقم 760538.

766I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté «NACOM PRO

SERVICES» SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة اقم 01 املسيرة 1, «س» اقم 

32 ، 0000 ، ضراكش املغرب

 Sté «NACOM PRO SERVICES»

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااعبد 
الكر1م الخطابي زنقة حسن بن 
ضبااك إقاضة الخطابية عمااة 

ب الطابق األول اقم 3 - 0000  
ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113123

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
.«NACOM PRO SERVICES» SARL
غرض الشركة بإيجاز : - الخدضات
اللوحات االعالنية على  تركيب   -

الطرق
على  إعالنية  الفتات  تأجير   -

الطرق..
شااعبد   : عنوا  املقر االجتماعي 
بن  حسن  زنقة  الخطابي  الكر1م 
ب  عمااة  الخطابية  إقاضة  ضبااك 
الطابق األول اقم 3 - 0000  ضراكش 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : بضنتاك  الحسي   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد ضعاذ نميري  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد الحسي  بضنتاك عنوانه)ا( 
تجزئية الدايسية شااع األضير ضوالي 
  0000  01 اقم  عمااة    هللا  عبد 

ضراكش املغرب.
عنوانه)ا(  نميري   ضعاذ  السيد 
  0000 تااكة   31 تجزئة جوهر اقم 

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الحسي  بضنتاك عنوانه)ا( 

تجزئية الدايسية شااع األضير ضوالي 
  0000  01 اقم  عمااة    هللا  عبد 

ضراكش املغرب

عنوانه)ا(  نميري   ضعاذ  السيد 

  0000 تااكة   31 تجزئة جوهر اقم 

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122455.

767I

QUALICIA CONSULTING

LE TEMPLE ZEN SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 LE TEMPLE ZEN SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

سيلكت اقم 10 الطابق 5 املدينة 

الجديدة ضكناس - 50000 ضكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52889

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TEMPLE ZEN SARL AU
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيوت الميافة
الترفيه  وضناطق  االاا�سي  تسيير 
واملناطق  الخمراء  واملساحات 

الر1اضية
استيراد وتصدير.

اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املدينة   5 الطابق   10 اقم  سيلكت 
ضكناس   50000  - الجديدة ضكناس 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : زهرة  بوز1ا   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهرة  بوز1ا   السيدة 
اقم 7 تجزئة البلدية ب م ع ضكناس 

50000 ضكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهرة  بوز1ا   السيدة 
اقم 7 تجزئة البلدية ب م ع ضكناس 

50000 ضكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1715.
768I

DAR COMPTABILITE

 NADOBAIL PROMOTION
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 NADOBAIL PROMOTION
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

الناضوا الجديد شقة   الطابق 3 

عاا1ض  - 62020 الناضوا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21831

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 NADOBAIL PROMOTION

.IMMOBILIER

النعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكراء والخدضات املختلفة  العقااي  

املتعلقة بالنشاط العقااي.

اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 3 الطابق  الجديد شقة    الناضوا 

عاا1ض  - 62020 الناضوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

ضقسم  داهم،   24.334.800.000

كالتالي:

 1.000   : اقدوا  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 96175  : ازعوم  ضيمو   السيد 

بقيمة 100 داهم.

 90000  : السيدة العاللي فاطمة 

بقيمة 100 داهم.

 16093  : اقدوا  حسني  السيد 

بقيمة 100 داهم.

 111 8  : اقدوا  حسام  السيد 

بقيمة 100 داهم.

 1778  : اقدوا  سفيا   السيد 

بقيمة 100 داهم.

السيد عمر اقدوا : 8 111 بقيمة 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد احمد اقدوا عنوانه)ا( حي 
الناظوا   62050 انصاا  بني  كاليطا 

املغرب.

عنوانه)ا(  ازعوم  ضيمو   السيد 
حي جعداا زغنغا   62650 الناضوا 

املغرب.

السيدة العاللي فاطمة عنوانه)ا( 
زغنغا    33 اقم  العسكري  حي 

62650 الناضوا املغرب.

السيد حسني اقدوا عنوانه)ا( حي 
الناضوا   62050 انصاا  بني  كاليطا 

املغرب.

السيد حسام اقدوا عنوانه)ا( حي 
الناضوا   62050 انصاا  بني  كاليطا 

املغرب.

السيد سفيا  اقدوا عنوانه)ا( حي 
الناضوا   62050 انصاا  بني  كاليطا 

املغرب.

حي  عنوانه)ا(  اقدوا  عمر  السيد 
الناضوا   62050 انصاا  بني  كاليطا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازعوم  ضيمو   السيد 
حي جعداا زغنغا   62650 الناضوا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 16 ضااس 

2021 تحت اقم 556.

770I

ضكتب املحاسبة اطاكوم

STE LAKHFYA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 اقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE LAKHFYA   شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

اضسيفي الغرفة  - 52450  الر1صاني 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14667

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.  LAKHFYA

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اضسيفي الغرفة  - 52450  الر1صاني 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عبد العز1ز عز1وي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عز1وي   العز1ز  عبد  السيد 
الز1تو    ا1اض   321 عنوانه)ا( 

52002 ضكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عز1وي   العز1ز  عبد  السيد 
الز1تو    ا1اض   321 عنوانه)ا( 

52002 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 378.

771I
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LA VIE FISCALE

SORRFIBA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

SORRFIBA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

الغوا وشركاؤه اقم 07 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36849

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SORRFIBA

ضقاواة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء

ضنعش عقااي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 60000  -  07 اقم  وشركاؤه  الغوا 

وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد حاجي ضحمد :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : سعاد  بوهري  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  حاجي  السيد 
 22 حي الز1تو  تجزئة ضسعودة اقم 

60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  سعاد  بوهري  السيدة 
 8 اقم  بنيس  تجزئة  طايرت  طر1ق 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  حاجي  السيد 
 22 حي الز1تو  تجزئة ضسعودة اقم 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   17 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 929.

772I

FIDUCIAIRE AL MOUSTAKBAL

FONCIERE MAJORELLE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSTAKBAL
 RUE BNOU BATTOUTA 58
 DERB OMAR CASABLANCA

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

FONCIERE MAJORELLE شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 

زنقة احمد املجاطي إقاضة األلب 
الطابق 01 اقم 08 املعاا1ف. 

 CASABLANCA 20100
CASABLANCA املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
388041

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2017 بكتوبر   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FONCIERE MAJORELLE

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي.
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

احمد املجاطي إقاضة األلب الطابق 
 CASABLANCA .01 اقم 08 املعاا1ف

CASABLANCA 20100 املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بنعبود ضصطفى عنوانه)ا( 

 AV FAR NO 9 VILLA BEN ABOUD

TETOUAN 20100 تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بنعبود ضصطفى عنوانه)ا( 

 VILLA BEN ABOUD TETOUAN 9

20100 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

نونبر 2017 تحت اقم -.

773I

Bureau de La competences consultation

SEMLALLI TRADE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيو  املغرب

SEMLALLI TRADE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضشروع 

ضدينة الوحدة الشطر الثاني اقم 
I  641 العيو  - 70000 العيو  

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

35993

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SEMLALLI TRADE

التجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  لجميع  والتقسيط  بالجملة 

،وااليراد  السلع  الغدائية،وتوزيع 

والتصدير لجميع السلع االستهالكية، 

جميع الخدضات الخاصة باالنشاءات 

والبناء.....

ضشروع   : عنوا  املقر االجتماعي 

اقم  الثاني  الشطر  الوحدة  ضدينة 
العيو    70000  - العيو    I  641

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

العثماني  اضوا    ضوالي  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

العثماني  اضوا    ضوالي  السيد 

 1060 : تجزئة اكدال اقم  عنوانه)ا( 

ايت ضلول . 70000 ايت ضلول املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

العثماني  اضوا    ضوالي  السيد 

 1060 : تجزئة اكدال اقم  عنوانه)ا( 

ايت ضلول . 70000 ايت ضلول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1034/2021.

77 I

FLASH ECONOMIE

 NORTH AFRICA CLEANING

SERVICES
إعال  ضتعدد القرااات

 NORTH AFRICA CLEANING

SERVICES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
ابسمالها:100.000,00 داهم

-ضقرها اإلجتماعي:الداا 

البيماء،زنقة إفرا 

Cil 202010
افع ابسمال الشركة

تحو21 املقر اإلجتماعي

بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ 

و ضسج2 في الداا   2021 ضااس   03

قرا   12/03/2021 بتاا1خ  البيماء 

الجمع العام للشركة ضا يلي
بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم   500.000,00

100.000,00 داهم إلى 600.000,00 

داهم ضن خالل إنشاء 5.000 حصة 

جديدة-

املقر  -تحو21   CIL 202010
زنقة   22 ضن  للشركة  اإلجتماعي 

إفرا -

شنتيماا  األضيرات،تجزئة  حي  إلى 
زنقة 6 اقم 159  الداا البيماء

ضن   07 و  5؛6  الفص2  تعدي2 

النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773338

775I

ste zighighi s.r.a.l

zighighi
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ste zighighi s.r.a.l

 hay el fid aaras bni nsar  nador ،

0، nador maroc

zighighi  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 qt al fid وعنوا  ضقرها االجتماعي

 aarass beni ansar  nador  62000

. nador  maroc

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.15921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   17 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 importation et exportation

 des produits complémentaires

 alimentaires de matériels et

. machines de sport

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 05 ضااس 

2021 تحت اقم 508.

776I

MENARA PROJECT SERVICES

SABRINE INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES

 HAY TARGA ، 40000،  70

MARRAKECH MAROC

SABRINE INNOVATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

 TRANCHE 05 LETTRE T NR

40300 -  178 تاضنصوات ضراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113161

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SABRINE INNOVATION

-اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.

- بيع وصيانة وإصالح جميع بنواع 

اآلالت.

- السباكة والتبريد.

 : االجتماعي  املقر  عنوا  

  TRANCHE 05 LETTRE T NR 178

40300 - تاضنصوات ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 33   : السيد بوالعيو  ضصطفى 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

 33   : نواالدين  اوبالل  السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

السيد لعروس سيف الدين :  34 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضصطفى  بوالعيو   السيد 

 HAY TARGA SIDI عنوانه)ا( 

ضراكش   MBARK NO 189  0000

املغرب.

السيد اوبالل نواالدين عنوانه)ا( 

 HAY EL HASSANI BLOC  7 NO

0000  1007 ضراكش املغرب.

الدين  سيف  لعروس  السيد 

 HAY EL HASSANI BLOC )عنوانه)ا

N 931 40000 40 ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضصطفى  بوالعيو   السيد 

 HAY TARGA SIDI عنوانه)ا( 

ضراكش   MBARK NO 189  0000

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 89 122.

777I

LA VIE FISCALE

LA PENSEE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

LA PENSEE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

ضوالي احمد لكرااي شقة 13 

الطابق الرابع - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36891

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PENSEE

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع ضنتجات التجمي2.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضوالي احمد لكرااي شقة 13 الطابق 

الرابع - 60000 وجدة املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : قادة  سلمى  السيدة 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قادة  سلمى  السيدة 
شااع الحسن الثاني تجزئة لعلج اقم 

02 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قادة  سلمى  السيدة 
شااع الحسن الثاني تجزئة لعلج اقم 

02 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   22 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 989.

778I

FIDERSER

STE KAB TOUR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE KAB TOUR شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي السالم 
بلوك 2  اقم 1  - 200 1 سيدي 

سليما  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
3109

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   03
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KAB TOUR

تق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  وبيع  شراء   , الدولية  البمائع 

نق2  ضقاول   , البناء  الزااعية ةاالت 

البريد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 200  -   1 اقم    2 بلوك  السالم 

سيدي سليما  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ادايس  القبالي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ادايس  القبالي  السيد 
 1 200  1 اقم    2 حي السالم بلوك 

سيدي سليما  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادايس  القبالي  السيد 
 1 200  1 اقم    2 حي السالم بلوك 

سيدي سليما  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  سليما    بسيدي  االبتدائية 

06 ببر21 2021 تحت اقم 88/2021.

779I

FIDERSER

 STE MONDE
EXPORTATION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

 STE MONDE EXPORTATION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

املحمدية اقم  18  - 200 1 سيدي 
سليما  املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.1787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   23 في  املؤاخ 

املصادقة على :
كروم  يونس   )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   700
ايوب  )ة(  السيد  700 حصة لفائدة  

شعيب بتاا1خ 23 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاا1خ  سليما    بسيدي  االبتدائية 
06 ببر21 2021 تحت اقم 89/2021.
780I

opus mobilus

OPUSMOBILUS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

opus mobilus
 ESPACE PORTE D’ANFA-3 RUE
 BAB EL MANSOUR, 1ER ETAGE

 BUREAU N°3 Espace Porte
 d›Anfa, 3 rue Bab El M، 20050،

CASABLANCA maroc
OPUSMOBILUS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي فماء باب 
املنصوا، 3 زنقة باب املنصوا عمااة 
C الطابق األول اقم 3 الدااالبيماء 

- 20050 الدااالبيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
495631

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OPUSMOBILUS
ضبرضج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استشااات   ، ضحل2 ضصمم كمبيوتر 

اداا1ة..
عنوا  املقر االجتماعي : فماء باب 
املنصوا، 3 زنقة باب املنصوا عمااة 
C الطابق األول اقم 3 الدااالبيماء - 

20050 الدااالبيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
  Fernando CARBAJAL : السيد 
100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
 Fernando CARBAJAL السيد 
 75012 فرنسا  باايس  عنوانه)ا( 

باايس  فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 Fernando CARBAJAL السيد 
 75012 فرنسا  باايس  عنوانه)ا( 

باايس  فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

782I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE MAROCAINE DE
T-D ET M-I

إعال  ضتعدد القرااات

benadila.abdeslam
ضكناس ، 50000، ضكناس املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE T-D
ET M-I «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر1ك الوحيد»
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وعنوا  ضقرها االجتماعي: عمااة 19, 

شقة اقم 6, تجزئة سااة ضرجا  1 - 

50000 ضكناس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.33335

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 03 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- اقم  قراا 

للشركة:  ضسبق  توقيف   - ضايلي: 

 SOCIETE MAROCAINE DE T-D

بفسخ  املكلف  تسمية   -  .ET M-I

الشركة السيد العمري عبد الواحد.  

فسخ  في  االجتماعي  املقر  تحديد   -

 ,19 عمااة   – ضكناس  في:  الشركة 

شقة اقم 6, تجزئة سااة ضرجا  1. 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 0: الذي ينص على ضايلي: 

 SOCIETE توقيف ضسبق للشركة:   -

 -  .MAROCAINE DE T-D ET M-I

تسمية املكلف بفسخ الشركة السيد 

العمري عبد الواحد.  

فسخ  في  االجتماعي  املقر  تحديد   -

 ,19 عمااة   – ضكناس  في:  الشركة 

شقة اقم 6, تجزئة سااة ضرجا  1.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 135.

783I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE LAHBIB DE

 L’AGRICULTURE ET

ELEVAGE
إعال  ضتعدد القرااات

benadila.abdeslam

ضكناس ، 50000، ضكناس املغرب

 SOCIETE LAHBIB DE

 L’AGRICULTURE ET ELEVAGE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي:  اقم 1، 
زنقة الرافعي,، قدضاء املحاابي ، ب 

م ع - 50000 ضكناس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

. 9919

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 08 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- اقم  قراا 
طوا  في  الشركة  إغالق    - ضايلي: 

-  شطب الشركة  التصفية النهائية، 

ضنح اإلبراء    - ضن السج2 التجااي، 

للمصفي لتسييره.    

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :0 اقم  بند 
طوا  في  الشركة  إغالق    - ضايلي: 

- شطب الشركة  التصفية النهائية،  

ضنح اإلبراء    - ضن السج2 التجااي، 

للمصفي لتسييره.    

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 143.

78 I

COMPTAFFAIRES

LAB ADVISOR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

LAB ADVISOR شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

املقاوضة الحسنية 1 زنقة 17 اقم 

271 العالية - 20800 املحمدية 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.498003

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

املؤاخ في 18 ضااس 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 17 زنقة   1 «شااع املقاوضة الحسنية 
اقم 271 العالية - 20800 املحمدية 
اقاضة  الروم  زنقة   46» إلى  املغرب» 

 - االنصر الطابق الثالث شقة اقم 6 

20130 الداا البيماء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773460.

785I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE ZIYASMAR
IMMOBILIER

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE ZIYASMAR IMMOBILIER

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

20 غشت تجزئة بهيجة الطابق2  - 

23000 بني ضالل املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11257

 10 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ZIYASMAR IMMOBILIER

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة تجهيز البقع.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - غشت تجزئة بهيجة الطابق2    20

23000 بني ضالل املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ملجعفر  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملجعفر  عمر  السيد 

 23000 صالح  بن  الفقيه  البرادية 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملجعفر  عمر  السيد 

 23000 صالح  بن  الفقيه  البرادية 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 30 ضااس 

2021 تحت اقم 367.

786I

WORLD CONSULTING SARL.AU

 LE CAVALIER KIDS

ACADEMY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.

AU

23 شااع كاانوط الطابق الخاضس 

ضكتب اقم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب

 LE CAVALIER KIDS ACADEMY

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
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 23RUE  وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 CARNOT 5EME ETAGE BUREAU

 N° 02 - 90000 TANGER

MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

110403

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 دجنبر   0 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CAVALIER KIDS ACADEMY

 ECOLE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MATERNELLE / CLUB POUR

.ENFANTS / GARDE D’ENFANTS

 23RUE  : عنوا  املقر االجتماعي 

 CARNOT 5EME ETAGE BUREAU

.N° 02 - 90000 TANGER MAROC

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 NAWFEL NEMLY السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 NAWFEL NEMLY السيد 

 NW  109  5215 عنوانه)ا( 

 EDMONTON T6H3A3  T5J 2RJ

.EDMONTON CANADA

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 NAWFEL NEMLY السيد 

 NW  109  5215 عنوانه)ا( 

 EDMONTON T6H3A3 T5J 2RJ

EDMONTON CANADA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  بتاا1خ  0  بطنجة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 7086.

787I

FISCOMPTES

 SOCIETE KHAYI PIECES

 AUTO IMPORT EXPORT

SARL/AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وفاة شر1ك

FISCOMPTES
زنقة ابن اشد عمااة ب الطابق 

الثاني اقم 11 ، 60020، وجدة 

املغرب

 SOCIETE KHAYI PIECES AUTO

  IMPORT EXPORT SARL/AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد بن املدني تجزئة لوكلي اقم1 - 

60000 وجدة املغرب.

وفاة شر1ك
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.24513

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 12 ضااس 2021 تم اإلعالم 

توزيع  و  خي  ضحمد  الشر1ك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الواثة  على  حصصه 

 2020 شتنبر  في  2  املؤاخ  اإلااثة 

بالشك2 األتي :
  ، القاسمي   احمة  السيد)ة( 

166,68 حصة .

  ، الحمري   فتيحة  السيد)ة( 

125,00 حصة .

 88,54   ، خي   ضعاد  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( ضنير خي  ،  88,54 حصة 

   ,27   ، جودية خي   السيد)ة( 

حصة .

 88,54   ، خي   شكير  السيد)ة( 

حصة .

   ,27   ، سليمة خي   السيد)ة( 

حصة .

   ,27   ، خي   نصيرة  السيد)ة( 

حصة .

   ,27   ، خي   ايما   السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( يحي خي  ،  88,54 حصة 

 88,54   ، خي   ضراد  السيد)ة( 

حصة .

 88,54   ، خي   ضحمد  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1067.

788I

ADEX CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE FARAH

PRIVE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ADEX CONSEIL

 rue de lille et bd emile zola 36

 n°7 belvedere casa ، 20360،

casa maroc

 GROUPE SCOLAIRE FARAH

PRIVE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

 LOT 5 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 ET 6 LOTISSEMENT SKALIA

 HAY HASSANI CASABLANCA -

12542 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

360522

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2010 غشت   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 GROUPE SCOLAIRE FARAH

.PRIVE

اوضة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بطفال ، ضداسة ابتدائية

النهاا  خالل  املستمر  التدا1ب 

واملساء

التدا1ب الدائم والتعليم املتنوع.

 LOT  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 5 ET 6 LOTISSEMENT SKALIA

 HAY HASSANI CASABLANCA -

.12542 CASABLANCA MAROC

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 LAHLALI MUSTAPHA السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 LAHLALI MUSTAPHA السيد 

 BD ZERKTOUNI  157 عنوانه)ا( 

 IMM 5 ESCALIER C 412541

.CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 LAHLALI MUSTAPHA السيد 

 BD ZERKTOUNI  157 عنوانه)ا( 

 IMM 5 ESCALIER C 412541

CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضاي 2010 تحت اقم -.

789I
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كولينز كونساي

ترانس ريضنور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

كولينز كونساي
 place des nation rue abi dardae
 résidence bouchra 1 etage  n21

90000 ،، طنجة املغرب
ترانس ا1منوا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ساحة 

االضم شااع ببي الداداء إقاضة بشرى 
الطابق االول اقم 21 - 90000 

طنجة املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.105349

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تمت   2021 ضااس  في  0  املؤاخ 

املصادقة على :
تفو1ت السيد )ة( ضحمد البرو�سي 
660 حصة اجتماعية ضن بص2 660 
اضوا   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بو1حياوي  بتاا1خ 10 ضااس 2021.
فري  ضهدي  )ة(  السيد  تفو1ت 
340 حصة اجتماعية ضن بص2 340 
اضوا   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بو1حياوي  بتاا1خ 10 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ببر21   01 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3129.

790I

BEN.COMPTA

SAROLIAME COMMERCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شااع الدافوفي عمااة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني اقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة

 SAROLIAME COMMERCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

لبياييض اقم 269 - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

32335

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2018 ببر21   30

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SAROLIAME COMMERCE

-اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء 

-التصدير واالستيراد.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

وجدة   60000  -  269 لبياييض اقم 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عي�سي عبد الغاني :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الغاني  عبد  عي�سي  السيد 

 269 تجزئة لبياييض اقم  عنوانه)ا( 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الغاني  عبد  عي�سي  السيد 

 269 تجزئة لبياييض اقم  عنوانه)ا( 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضاي   18 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2018 تحت اقم 645.

791I

FIDUHOUSE

FES WOOD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

FIDUHOUSE

اقم 6 ضكاتب طيبة زنقة غسا  

كنفاني ، 30000، فاس املغرب

FES WOOD شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قطعة اقم 

7 تجزئة السالم املح2 اقم 8 طر1ق 

صفرو - 3000 فاس املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.58941

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس  في  0  املؤاخ 

املصادقة على :

ضليكة  ضليكة  )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   300

600 حصة لفائدة  السيد )ة( حسن 

الضحو بتاا1خ  0 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1646.

792I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

جرماني ألومينيوم
إعال  ضتعدد القرااات

GLOBAL FINANCE ADVISORS

 MARRAKECH  10AVENUE

 MOHAMED ZERKTOUNI

  GUELIZ MARRAKECH

 10AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

جرضاني بلوضينيوم «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: زنقة األضم 

املتحدة حي السالم  - - الداخلة  

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.17139

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 01 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

ضنح الشر1ك بديلر ضيكائي2 ضااسي2 

طرف  ضن  االدااي  و  املالي  التوقيع 

بلوضينيوم»  جرضاني  لشركة  املسير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 15: الذي ينص على ضايلي: 

ضنح الشر1ك بديلر ضيكائي2 ضااسي2 

طرف  ضن  االدااي  و  املالي  التوقيع 

بلوضينيوم»  جرضاني  لشركة  املسير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 ضااس  بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 6922.

793I

ADLANI CONSEIL

LASFOURI AUTO

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL

 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06

، 90000، TANGER MAROC

LASFOURI AUTO شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي ظهر 

الجعيدي زنقة 05 اقم 15 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8370

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

111991

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LASFOURI AUTO

كراج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إلصالح هياك2 و صباغة السيااات 

اإلصالحات الهيكلية، امليكانيكية، 

الصباغة و الكهربائية.

اإلستيراد و التصدير..

حي ظهر   : عنوا  املقر االجتماعي 

الجعيدي زنقة 05 اقم 15 - 90000 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

  : السيد العصفري ضحمد سعيد 

100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

سعيد  ضحمد  العصفري  السيد 

عنوانه)ا( حي ظهر الجعيدي زنقة 05 

اقم 15 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

سعيد  ضحمد  العصفري  السيد 

عنوانه)ا( حي ظهر الجعيدي زنقة 05 

اقم 15 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 563.

79 I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

STE SHAMS BUSINE
إعال  ضتعدد القرااات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1  RDC   IMM G58

  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

STE SHAMS BUSINE  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقم 33 

ضتجر شااع ضكناس النخي2 الجنوبي 

عي  إيطي ضراكش - 0000  ضراكش 

اململكة املغربية.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.84577

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 10 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

تحو21 ضقر الشركة إلى العنوا  التالي 

: اقم 33 ضتجر شااع ضكناس النخي2 

الجنوبي عي  إيطي ضراكش

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

ز1ادة في ابس املال بمبلغ 00.000.00  

بإصداا000   داهم  بلف(  بابعمائة 

يتم  للسهم  داهم   100 بقيمة  سهم 

يلي:بالتعو1ض  كما  بالكاض2  دفعها 

وسائلة  ضعينة  ديو   ضبلغ  عن 

لحساب  الشركة  ضد  وضستحقة 

  00.000.00 املساهم الوحيد بمبلغ 

داهم ، بي 000.  سهم.ونتيجة لذلك 

ز1ادة  سيتم   ، الز1ادة  هذه  وبعد   ،

ابسمال إلى 500.000.00 )خمسمائة 

بقيمة  سهم   5.000 على  بلفداهم 

بالكاض2  ضدفوعة  داهم   100.00

النحو  على  الشركاء  على  ضوزعة 

ابو1زضر 5000  عمر  التالي:السيد 

سهم بو ضبلغ500000.00 داهم

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على  الرابع:  بند اقم 
في  الشركة  ضقر  تعيي   تم  ضايلي: 
ضتجر شااع   33 اقم   : العنوا  التالي 
إيطي  النخي2 الجنوبي عي   ضكناس 

ضراكش
ينص  الذي  السادس:  اقم  بند 
القراا  بحكام  وبموجب  ضايلي:  على 
بتاا1خ  الوحيد  للمساهم  االستثنائي 
10/02/2021 ، تمت ز1ادة ابس املال 
بمقداا 00.000.00  داهم ، على ب  
داهم   500.000.00 إلى  ز1ادته  يتم 
تعود  إلى:السيد عمر  ابو1زضر  ضبلغ 

500000.00 داهم
الذي ينص على  بند اقم السابع: 
تم تحديد ابس ضال الشركة  ضايلي: 
ضقسمة   ، داهم   500.000.00 بمبلغ 
إلى 5000 سهم بقيمة 100.00 داهم 
وكلها  بالكاض2  ضدفوعة   ، ضنها  لك2 
ابو1زضر 5000  عمر  تخص:السيد 

سهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   10 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121525.

795I

fidu_farabi

STE KELVIN HIGH SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

fidu_farabi
اقم 9 زنقة سبع عيو  شااع سوسة 
زهوا 2 فاس ، 30000، فاس املغرب
 STE KELVIN HIGH SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 12 طر1ق 
عي  الشقف السعادة فاس - 

30050 فاس املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.28101

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   18 في  املؤاخ 

املصادقة على :

السالم  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 

العتيقي الكنوني 50 حصة اجتماعية 

100 حصة لفائدة  السيد  ضن بص2 

)ة( اساضة العتيقي الكنوني بتاا1خ 18 

فبراير 2021.

السالم  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 

العتيقي الكنوني 50 حصة اجتماعية 

100 حصة لفائدة  السيد  ضن بص2 

الكنوني  العتيقي  عماد  ضحمد  )ة( 

بتاا1خ 18 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   02 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1607/2021.

797I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة تافياللت ضلحقة 

وازازات

SOCIÉTÉ SAFRAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة 

تافياللت ضلحقة وازازات

شااع ضوالي اشيد عمااة دادس 

الطابق االول وازازات، 45000، 

وازازات املغرب

SOCIÉTÉ SAFRAY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم1 

عمااة 7/46  شااع ضحمد الخاضس 

تجزئة املركز - 45000 وازازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11403

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIÉTÉ SAFRAY SARL
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البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة 

* األضن )شركة توا1د الوكي2(

* املساوضة.
اقم1   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع ضحمد الخاضس   46/47 عمااة 

وازازات   45000  - املركز  تجزئة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد اضدياز حمزة  :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 750  : السيد العطاوي خديجة  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمزة   اضدياز  السيد 
زاكواة    7900 حي املنصوا الذهبي  

املغرب.

خديجة   العطاوي  السيد 

 90 اقم  املركز  تجزئة  عنوانه)ا( 

45000 وازازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمزة   اضدياز  السيد 
زاكواة    7900 حي املنصوا الذهبي  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 06 ببر21 

2021 تحت اقم 230.

799I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

H.C.A TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

H.C.A TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

البوشتيي , زنقة 8  , اقم 334 - 

020 1 القنيطرة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.46105

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس  في  0  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( ادايس الحجام 

 50 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   17

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الجالل 

العدالي بتاا1خ  0 ضااس 2021.

تفو1ت السيد )ة( علي  الشاجعي 

 50 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   17

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الجالل 

العدالي بتاا1خ  0 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 06 ببر21 

2021 تحت اقم 2370.

801I

2AIN GROUPE COMPTA

STE LINS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE LINS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحسنا اقم 22 اوالد عياد بني ضالل 

23000 بني ضالل املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.10703

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   19 في  املؤاخ 

املصادقة على :

هللا  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
اجتماعية  حصة   1.000 حسناوي 
لفائدة   حصة   1.000 بص2  ضن 
 19 )ة( عواطف نجمي بتاا1خ  السيد 

فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 17 ضااس 

2021 تحت اقم 321.
803I

FLASH ECONOMIE

OLA SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

 OLA SHOES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

ابسمالها: 500000 داهم
ضقرها اإلجتماعي: 203 شااع 

الزاقطوني الداا البيماء
اقم التقييد في السج2 التجااي 

217961
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
 2021 فبراير   19 بتاا1خ  املؤاخ 

اتخذت القرااات التالية
الحالي  االجتماعي  املقر  تحو21 
الزاقطوني  شااع   203 ضن  للشركة 

الداا البيماء إلى عمااة 
  les Arènes اقم 23 تجزئة   Taya

زنقة اقم 2 ضعاا1ف الداا البيماء
النظام  ضن  الفص2    -تعدي2 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773322.
805I

2AIN GROUPE COMPTA

STE S H AXE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE S H AXE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي لقلمة 

اوتحمانية الطابق 3 بني ضالل - 

23000 بني ضالل املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11255

 16 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 فبراير 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE S  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.H AXE

ضمو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستراد/ و  /التصدير  الحفالت 

.NEGOCIANT

لقلمة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - ضالل  بني   3 الطابق  اوتحمانية 

23000 بني ضالل املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة سلوى حنيوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة سلوى حنيوي عنوانه)ا( 

 37 الرقم   12 حي االطلس ضجموعة 

بني ضالل 23000 بني ضالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة سلوى حنيوي عنوانه)ا( 

 37 الرقم   12 حي االطلس ضجموعة 

بني ضالل 23000 بني ضالل املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 30 ضااس 

2021 تحت اقم 366.
806I

FLASH ECONOMIE

LOCAM- لوكام
إعال  ضتعدد القرااات

LOCAM- لوكام
شركة ضحدودة املسؤولية

 ابسمالها 4.000.000،00 داهم
املقر اإلجتماعي ، اقم 9 زنقة كرات�سي 

الطابق الثاني
بالداا البيماء

املنعقد  قراا للشركاء   بمقت�سى  
 » للشركة      2021 ضااس  بتاا1خ 31 

LOCAM- لوكام» ،فقد تقراضا يلي.
v    قرا الشركاء االحتفاظ بالسيد 
بالبيماء  القاطن  ضااتنس  ضيشال 
334 تجزئة البيسا بوسكواة النواصر 
االقاضة  لبطاقة  الحاض2  البيماء   

. .BE06664A
ضسيرا وحيدا بتوقيع ضنفردا ملدة 

غير ضحددة. 
ضكواا  حنا   السيدة  تعيي      v
القاطنة بالبيماء 334  تجزئة البيسا 
الحاضلة لبطاقة  بوسكواة النواصر  
ملدة     C434550 التعر1ف الوطنية 

غير ضحددة.
ضن   15 اقم  البند  تغيير        v

القانو  األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم    1-
بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
البيماء بتاا1خ 05 ابر21 2021  تحت 

اقم  773308   
قصد النشر و اإلعال 

807I

ضكتب بازوك للمحاسبة

SOGETTRAMIX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضكتب بازوك للمحاسبة
زنقة اضالل اقم154 سيدي بوملا  

كردضيت تنجداد الرشيدية ، 

52600، تنجداد املغرب

SOGETTRAMIX شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

اسالب ضلعب تنجداد الرشيدية - 

52600  تنجداد   املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

14731

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOGETTRAMIX

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضتنوعة بو إنشاءات

املساحات  صيانة  بو  زااعة 

والحدائق  واملتنزهات  الخمراء 

والطرق.

تاجر.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الرشيدية  تنجداد  ضلعب  اسالب 

52600  تنجداد   املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

2.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

يوسف  احساين  بن  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   2.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

يوسف  احساين  بن  السيد 
عنوانه)ا( اقم 08 زنقة54 حي املسيرة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

يوسف  احساين  بن  السيد 
عنوانه)ا( اقم 08 زنقة54 حي املسيرة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 2  .

808I

STE FACILITY.CASH 

STE ELIZ IMPORT EXPORT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE ELIZ IMPORT EXPORT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : تجزئة 

الفياللي حي النكد جرسيف  - 
35100 جرسيف املغرب .

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.955
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2020 شتنبر   21 في  املؤاخ 
 STE ELIZ IMPORT EXPORT ح2 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
ابسمالها  ضبلغ  الوحيد  الشر1ك 
ضقرها  وعنوا   داهم   1.000.000
اإلجتماعي تجزئة الفياللي حي النكد 
جرسيف  - 35100 جرسيف املغرب  
التجااي  النشاط  توقيف  ل  نتيجة 

للشركة نهائيا .
و عي :

و  العز  ابو  عز1ز    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي النكد الغربي جرسيف 
كمصفي  املغرب  جرسيف   35100

)ة( للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 
الختاضية بتاا1خ 21 شتنبر 2020 وفي 
جرسيف   النكد  حي  الفياللي  تجزئة 
GUERCIF 35100 جرسيف املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاا1خ 18 يناير 

2021 تحت اقم 982.

809I

STE FACILITY.CASH 

STE ANOUAL FILS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE ANOUAL FILS  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : تجزئة 
بالد اضحمد امللك املسمى «اضحمد 
45» جرسيف  - 35100 جرسيف 

املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.11 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2019 تقرا ح2  املؤاخ في 06 دجنبر 
ذات  شركة    STE ANOUAL FILS
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 
الوحيد ضبلغ ابسمالها 10.000 داهم 
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة بالد 
 «45 «اضحمد  املسمى  امللك  اضحمد 
جرسيف  - 35100 جرسيف املغرب 
التجااي  النشاط  لتوقيف  نتيجة 

للشركة نهائيا.
و عي :

و  ضنصولري  الغراس   السيد)ة( 
تجزئة الفياللي حي النكد  عنوانه)ا(  
املغرب  جرسيف   35100 جرسيف 

كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

تجزئة  وفي   2019 دجنبر   06 بتاا1خ 

«اضحمد  املسمى  امللك  اضحمد  بالد 

جرسيف   35100  - جرسيف    «45

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاا1خ 18 يناير 

2021 تحت اقم 985.

810I

CABINET AKALAY

 CHOUROK MARKET SARL

AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET AKALAY

 RUE DE HOLLANDE IMM.

 VENEZUELA N°5 ، 90000،

TANGER MAROC

 CHOUROK MARKET SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي   شااع 

هولندا اقم 5 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

115037

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CHOUROK MARKET SARL AU
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضمتاز.

شااع     : عنوا  املقر االجتماعي 

طنجة   90000  -  5 اقم  هولندا 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عقاا ضحمد :  5.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  عقاا  السيد 

 3 اقم   1 ضسنانة اقاضة ا1املاا طابق 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  عقاا  السيد 

 3 اقم   1 ضسنانة اقاضة ا1املاا طابق 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3241.

811I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشر1ك 

الوحيد

AMAN PURE   شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشر1ك الوحيد

شااع ضحمد الزاقطوني داب11 اقم 

16 حي السالم ويسال  ضكناس ، 

50080، ضكناس املغرب

شركة   AMAN PURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي سيدي 

ضوضن، تجزئة سراز1ن، زنقة 2، اقم 

15،  - 00 20 الداا البيماء. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 89281

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة     : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.AMAN PURE

غرض الشركة بإيجاز : -1 بشغال 

ضختلفة بو البناء.

-2 املتاجرة.

 -3 االستيراد والتصدير.

سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقم   ،2 زنقة  تجزئة سراز1ن،  ضوضن، 

15،  - 00 20 الداا البيماء. املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : ضحمد  اليحياوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : بحمد  املرابطي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اليحياوي ضحمد عنوانه)ا( 
 ،1 االطلس  حي  زنقة  1   23 اقم 

50000 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  بحمد  املرابطي  السيد 

  51000 ،اقداا  آيت يحيى بوحساين 

الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بحمد  املرابطي  السيد 

 51000 ،اقداا  آيت يحيى بوحساين 

الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 4757.

813I

إئتمانية BKM لإلاشادات

STE SUD AUTOMOTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

إئتمانية BKM لإلاشادات

اقم 10 تجزئة املركز وازازات ، 

45000، وازازات املغرب

STE SUD AUTOMOTIVE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي - 45000 وازازات املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.2705

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس  في  2  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( حليمة العمراني 

 30 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   30

جواد  )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

ضيموني بتاا1خ  2 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 213.

81 I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

س ب ب أنترناسينال
إعال  ضتعدد القرااات

GLOBAL FINANCE ADVISORS

 MARRAKECH  10AVENUE

 MOHAMED ZERKTOUNI

  GUELIZ MARRAKECH

 10AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

س ب ب بنترناسينال «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: زنقة 

العيو  اقم 2  املر�سى العيو    - - 

العيو   املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
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اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.25805

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 16 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

التوقيع  ضنح الشر1ك يونس بوستة 

املسير  طرف  ضن  االدااي  و  املالي 

لشركة س ب ب بنترناسينال

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 

بوستة  يونس  الشر1ك  ضنح  ضايلي: 

طرف  ضن  االدااي  و  املالي  التوقيع 

املسير لشركة س ب ب بنترناسينال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 فبراير  االبتدائية بالعيو   بتاا1خ 

2021 تحت اقم 4320.

815I

FISCOMPTES

 KHAYI PIECES AUTO
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن اشد عمااة ب الطابق 

الثاني اقم 11 ، 60020، وجدة 

املغرب

 KHAYI PIECES AUTO IMPORT

EXPORT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  شااع 

ضحمد بن املدني تجزئة لوكلي اقم1 - 

60000 وجدة املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.24513

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 12 ضااس  املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 KHAYI PIECES AUTO IMPORT

 100.000 EXPORT   ضبلغ ابسمالها 

داهم.

شااع  وعنوا  ضقرها اإلجتماعي    

ضحمد بن املدني تجزئة لوكلي اقم1 

 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -

ايقاف النشاط.

شااع  ب   التصفية  ضقر  حدد  و 

ضحمد بن املدني تجزئة لوكلي اقم1 - 

60000 وجدة املغرب. 

و عي :

نصيرة  خي و عنوانه)ا(   السيد)ة( 

شااع ضحمد بن املدني تجزئة العاق2 

60000  وجدة   1 زنقة السناب2 اقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1067.

816I

MACOME NEGOCE

MACOME NEGOCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

MACOME NEGOCE

 AIN CHIFA 1 RUE 2 N°26،

20540، CASABLANCA MAROC

MACOME NEGOCE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

 LOT ADDOHA 1 IMM A

 091  N°4 AIN SEBAA 20590

.CASABLANCA MAROC

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.274955

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تمت   2021 ضااس   01 في  املؤاخ 

املصادقة على :

 YASSINE )ة(  السيد  تفو1ت 

حصة اجتماعية ضن   SAJID 1.000

السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 

)ة( AHMET ISCAN بتاا1خ 01 ضااس 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773145.

817I

ISDM CONSULTING

IDM SER-TRAV

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

افع ابسمال الشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو  املغرب

IDM SER-TRAV شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضدينة 

الوفاق بلوك د اقم 2581 العيو  - 

70000 العيو  املغرب.

افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.30561

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم   2021 ببر21   06 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   3.900.000»

  .000.000» إلى  داهم»   100.000»

تقديم حصص    : عن طر1ق  داهم» 

نقدية بو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1085/2021.

819I

OREA

PRIMO CAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

PRIMO CAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الداا 

البيماء ، ضديونة ، تجزئة بلفقير ، 

ضبنى 9 ، الطابق الثاني ، شقة 8 - 

20000 الداا البيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.369607

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   15 في  املؤاخ 

املصادقة على :

بن  كر1م   )ة(  السيد  تفو1ت 

اجتماعية  حصة   10.500 السماللي 

لفائدة   حصة   10.500 بص2  ضن 

 15 بتاا1خ  اكادي  إضا    )ة(  السيد 

يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 767893.

820I

ABK CONSULTING

 OBK STUDIO

D›ARCHITECTURE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ABK CONSULTING

 23RUE OUED DARAA APPT 4

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

 OBK STUDIO

D›ARCHITECTURE  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  15، شااع 
األبطال عمااة   بكدالـ  الرباط - 

10090 الرباط املغرب 
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
150903

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   0 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 OBK  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. STUDIO D’ARCHITECTURE
واشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتخطيط  املعماا1ة  الهندسة 

الحمري.
 ،15   : االجتماعي  املقر  عنوا  
شااع األبطال عمااة   بكدال ـ الرباط 

- 10090 الرباط املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيدة اضيمة بنخلدو   :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
بنخلدو    اضيمة  السيدة 
ا1اض  تجزئة   25 قطاع  عنوانه)ا( 
الرباط  الر1اض  حي   146 اقم  االطر 

10100 الرباط املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
بنخلدو    اضيمة  السيدة 
ا1اض  تجزئة   25 قطاع  عنوانه)ا( 
الرباط  الر1اض  حي   146 اقم  االطر 

10100 الرباط املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 112450.
821I

Fiduciaire jazouli mohammed

OLITRI
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تعيي  ضسير جديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شااع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب

OLITRI  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

الحرشة  املهاية  50150 ضكناس 

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.51825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 10 فبراير  املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

الحناش سليم كمسير آخر

تبعا إلقالة ضسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1790.

822I

ISDM CONSULTING

STE SAHARIANA TODOS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيو  املغرب

 STE SAHARIANA TODOS

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضدينة 

الوحدة بلوك B اقم 26 العيو   - 

70000 العيو  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36019

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SAHARIANA TODOS

تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني السكنية و غير السكنية .

ضدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - العيو     26 اقم   B الوحدة بلوك 

70000 العيو  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمود املوساوي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

املوساوي   ضحمود  السيد 

العيو    70000 العيو    عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

املوساوي   ضحمود  السيد 

العيو    70000 العيو   عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1061/2021.

823I

ضكتب الدااسات املحاسباتية والتسيير

BASMASOL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ضكتب الدااسات املحاسباتية 

والتسيير

شااع ضحمد الخاضس عمااة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب اقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب

BASMASOL شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي تجزئة 

السعادة  الرقم 5    - 35100 

جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1069

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 ضااس   22 املؤاخ في 

و  «االستيراد  ضن  الشركة  نشاط 

التصدير» إلى «دااسة و انجاز ضشاايع 

الري بالتنقيط».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 1044/2021.

82 I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة العيو  الساقية 

الحمراء

BJDR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة 

العيو  الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيو  املغرب

BJDR شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي ودادية 

اجال البحر اقم 10 بوجدوا - 

71000 بوجدوا املغرب
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تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

35559

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

.BJDR : اإلقتماء بمختصر تسميتها

تجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك وجميع املنتوجات البحر1ة

التجااة العاضة

ضختلف الخدضات ذات الصلة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بوجدوا   10 ودادية اجال البحر اقم 

- 71000 بوجدوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضعاد ضرشد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حي  السيد ضعاد ضرشد عنوانه)ا( 

بوجدوا   10 ودادية اجال البحر اقم 

71000 بوجدوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حي  السيد ضعاد ضرشد عنوانه)ا( 

بوجدوا   10 ودادية اجال البحر اقم 

71000 بوجدوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

08 ضااس  بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 689.

825I

OREA

PRIMO CAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

PRIMO CAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي الداا 

البيماء ، ضديونة ، تجزئة بلفقير ، 

ضبنى 9 ، الطابق الثاني ، شقة 8 - 

20000 الداا البيماء .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.369607

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحو21   2021 يناير  املؤاخ في 15 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 767893.

826I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ESADQI SERGHINI BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

ESADQI SERGHINI BTP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي اقم 

23 ضكرا شااع الداخلة - 52000 

الرشيدية املغرب.

تغيير تسمية الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

10927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2021 ضااس   12 املؤاخ في 

 ESADQI» ضن  الشركة  تسمية 

. «2S YOU» إلى «SERGHINI BTP

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 170.

827I

ste cofiguer sarl

BENCHEIKH IRRIGATION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 BENCHEIKH IRRIGATION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحر1ة اقم  2 - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
 EN : اقم التقييد في السج2 التجااي

COURS

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BENCHEIKH IRRIGATION

دااسة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وانجاز ضشاايع الري بالتنقيط

- اشغال ضختلفة او البناء

- اشغال غابو1ة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

جرسيف   35100  - الحر1ة اقم  2 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الطاهر  بنشيخ  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطاهر  بنشيخ  السيد 

جرسيف   35100 الحر1ة  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الطاهر  بنشيخ  السيد 

جرسيف   35100 الحر1ة  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 1039/2021.

828I

NA CONSEIL

GALLIANOIMMO89

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

NA CONSEIL

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GALLIANOIMMO89 شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع   

د.م.م اقاضة خالد اقم 10 طابق 

2 طر1ق تااكة ضراكش  - 0000  

ضراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

110367

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 دجنبر   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GALLIANOIMMO89

غرض الشركة بإيجاز : بناء, ضطوا 

عقااات .

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

طابق   10 د.م.م اقاضة خالد اقم    

  0000  - ضراكش   تااكة  طر1ق   2

ضراكش  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 GIUELE GALLIEN السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 GIUELE GALLIEN السيد 

 MARRAKECH  0000 عنوانه)ا( 

.MARRAKECH MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 GIUELE GALLIEN السيد 

 MARRAKECH  0000 عنوانه)ا( 

MARRAKECH MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   18 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 119617.

829I

distra conseils

ELEC ART PLUS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils

اقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 0000 ، ضراكش املغرب

ELEC ART PLUS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

العو1نة تمازوزت سيدي عبد هللا 

غيات ايت اوا1ر الحوز ضراكش - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113369

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ELEC  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ART PLUS

غرض الشركة بإيجاز : - ضقاول في 

البناء و االشغال املختلفة .

-ضقاول في الكهرباء.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

هللا  عبد  سيدي  تمازوزت  العو1نة 

 - ضراكش  الحوز  اوا1ر  ايت  غيات 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضصطفى البخااي :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
البخااي  ضصطفى  السيد 

عنوانه)ا( دواا اجابر تمازوزت سيدي 

عبد هللا غيات الحوز ضراكش 0000  

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
البخااي  ضصطفى  السيد 

عنوانه)ا( دواا اجابر تمازوزت سيدي 

عبد هللا غيات الحوز ضراكش 0000  

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 288 .

830I

BUREAU ESSOUFYANI

TASLMANT
إعال  ضتعدد القرااات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

TASLMANT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: تجزئة 

الوكالة 01 بلوك D الطابق الثاني 

الرقم 138 - - العيو  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.28191

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 07 ببر21 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 

ضن  حصة   25000 تفو1ت  ضايلي: 

إلى السيد:  ابراهيم حمونو،  السيد: 

 100 الحصة  قيمة  حمونو،  وليد 

 2.500.000 ضا ضجموعه  بي  داهم، 

داهم

على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 
ضايلي: تعيي  الشر1ك الوحيد السيد: 
للشركة  وحيد  ضسير  حمونو،  وليد 

ملدة غير ضحدودة
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   :06-07-14-16 اقم  بند 
وتحيي   تعدي2  ضايلي:  على  ينص 

بعض بنود القانو  األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1097/21.

831I

SUD EST CONSEIL

SISBANE BEAUTY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
SISBANE BEAUTY شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الشقة 
اقم   الطابق األول عمااة د 102 

داا السعادة كدية العبيد   - 0100  
ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113153

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SISBANE BEAUTY
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الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجااة، التصدير  للرجال و النساء، 

و اإلستيراد.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 102 د  عمااة  األول  الطابق  اقم   

داا السعادة كدية العبيد   - 0100  

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة سيسبا  حليمة :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حليمة  سيسبا   السيدة 

عمااة   01 السعادة  داا  عنوانه)ا( 

102 شقة    0100  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حليمة  سيسبا   السيدة 

عمااة   01 السعادة  داا  عنوانه)ا( 

102 شقة    0100  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122485.

832I

Transatlantic CPA Group

HDAK
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group

 Bd Abdelmoumen, 52

 Residence Al Manar, ، 30442،

Casablanca Maroc

HDAK شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 

تجااي اقم 2   إقاضة ضدغري 1 

، قواس, طر1ق القنيطرة, سال - 

20000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
33285

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
.HDAK : اإلقتماء بمختصر تسميتها
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشااات  في  ضتخصص  تجااي 

اللوجستية وإدااة التسليم 
لسلسلة  استشااي  نشاط 
والدولي  الوطني  والشراء  التوا1د 
الخدضات  ضجال  في  واالستشااات 
السريع ووسيط  والبريد  اللوجستية 
لتسليم البمائع املباعة عبر اإلنترنت 
االستيراد  تجااة  و  املباشر  والشحن 
والتصدير والتوزيع والتسو1ق لجميع 

املنتجات
ضح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 ضدغري  إقاضة     2 اقم  تجااي 
 - سال  القنيطرة,  طر1ق  قواس,   ،

20000 سال املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : السيد كفيح عبد الصمد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الصمد  عبد  كفيح  السيد 
اقم   E قطاع  الرحمة  حي  عنوانه)ا( 

1068, سال 20000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الصمد  عبد  كفيح  السيد 
اقم   E قطاع  الرحمة  حي  عنوانه)ا( 

1068, سال 20000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت اقم 337.
833I

smaticomp

TIFAWINE INFO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TIFAWINE INFO شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي إقاضة 
صفاء 51 زنقة احال املسكيني 

الطابق الثالث اقم 13  - 20000 
الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
 98211

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   30
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TIFAWINE INFO
خدضات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلوضات.
إقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املسكيني  احال  زنقة   51 صفاء 
 20000  -   13 اقم  الثالث  الطابق 

الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

ضدغري  العلوي  اضي   السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : ضدغري  العلوي  اضي   السيد 

1000 بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
ضدغري  العلوي  اضي   السيد 
عنوانه)ا( 138 زنقة واد ايكم داج و2 
طابق 3 شقة 21 زاو1ة زنقة الز1زفو  

20250 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ضدغري  العلوي  اضي   السيد 
عنوانه)ا( 138 زنقة واد ايكم داج و2 
طابق 3 شقة 21 زاو1ة زنقة الز1زفو  

20250 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773685.

834I

FIDUCIA-MID

VALORIA IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
اقم 98 الطابق االول طر1ق ضكناس 

ضيمالل ضيدلت ، 54350، ضيدلت 

ضيدلت

VALORIA IMMO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الشقة 

32 العمااة اقم 55 ا1اض االندلس 

غرناطة حي الر1اض  - 10100 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

150847

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VALORIA IMMO SARL

ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ا1اض االندلس   55 العمااة اقم   32

غرناطة حي الر1اض  - 10100 الرباط 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

5.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 25.000   : السيد الزضاني يونس 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 25.000   : السيد الزضاني ضحمد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  الزضاني  السيد 

تمااة  فيال 96 بساتي  املنزه  10150 

املغرب.

عنوانه)ا(  ضحمد  الزضاني  السيد 

 54350 الثاني   الحسن  شااع   2 

ضيدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  الزضاني  السيد 

تمااة  فيال 96 بساتي  املنزه  10150 

املغرب

عنوانه)ا(  ضحمد  الزضاني  السيد 

 54350 الثاني   الحسن  شااع   2 

ضيدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3049.

835I

ste cofiguer sarl

STE BIO OBRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE BIO OBRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي تجزئة باية 

اقم 78 - 35100 جرسيف .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 25 فبراير 2021 تم تحو21 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  بجرسيف   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 1045/2021.

836I

BUREAU ESSOUFYANI

THE GOLD GAMEL EVENTS
إعال  ضتعدد القرااات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

  THE GOLD GAMEL EVENTS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: حي األض2 

02 الرقم 157  - - العيو  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.31517

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 ببر21 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 

ضن  حصة   600 تفو1ت  ضايلي: 

السيد: ابراهيم صبيو إلى السيد: بدا 

الواحدة  الحصة  قيمة  العثماني، 

ضجموع  قيمة  ب   بي  داهم،   100

الحصص هي 60.000 داهم

على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 

العثماني،  بدا  السيد:  تعيي   ضايلي: 

إلى  للشركة  ووحيد  جديد  ضسير 

ضع توسيع بنشطة  بج2 غير ضسمى، 

التالية:  األنشطة  بإضافة  الشركة 

التجااة العاضة - سوق ضمتاز - تصدير 

واستيراد

على  ينص  الذي   :03 اقم  قراا 

جديد  تجااي  إسم  إدااج  ضايلي: 

 supermarché وهو  املمتاز  للسوق 

الشهادة  حسب   ASWAK JAD

06- لتاا1خ   2331123 السلبية عدد 

0 -2021

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم ضتعددة: الذي ينص على 

ضايلي: تم تحيي  وتعدي2 بعض البنود 

في القانو  األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1096/21.

837I

ste cofiguer sarl

STE BIO OBRA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE BIO OBRA شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة باية 

اقم 78 - 35100 جرسيف املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   25 في  املؤاخ 

املصادقة على :

املراقي  ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 

500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 

حصة لفائدة  السيد )ة( جمال شوعا 

بتاا1خ 25 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاا1خ  بجرسيف   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 1045/2021.

839I

AMOURI CONSULTING

CHAWCHI HOLDING
إعال  ضتعدد القرااات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

CHAWCHI HOLDING «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: ضكتب 

34 إقاضة املبنى اإلدااي زنقة 

801 املعم2 السابق للعلف الحي 

الصناعي سدي إبراهيم - - فاس 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.46325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

فؤاد  ضحمد  السيد  بوفاة  االقراا 

الشاوني بن عبد هللا

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

املصادقة على تحيي  الشك2 القانوني 

للشركة

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تعيي  ضسيرين جديد للشركة
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قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

املسيرضسيرين  صالحيات  تحديد 

الجديد

قراا اقم 5: الذي ينص على ضايلي: 

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيي  

والصادقة عليه 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

في  للشركة  القانوني  الشك2  يحدد 

شركة ضحدودة املسؤولية

بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

يحدد ابسمال الشركة فيما ضقدااه 

168.264.000

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 

تحدد حصص الشركة فيما ضقدااه 

1.682.640

على  ينص  الذي   :15 اقم  بند 

ضايلي: تسيير الشركة ضن طرف السيد 

الشاوني بن عبد هللا ضمو  والسيدة 

الشاوني بن عبد هللا بضينة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1356.

8 0I

sofoget

le comptoir des aromes
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

le comptoir des aromes شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  

الدااالبيماء 23 شااع عقبة 

ابن نافع حي ضحمدي - 000 1 

الدااالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
498033

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 le  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.comptoir des aromes
تسو1ق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنكهات الغذائية.
  : االجتماعي  املقر  عنوا  
الدااالبيماء 23 شااع عقبة ابن نافع 
الدااالبيماء   1 000  - حي ضحمدي 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : البوجيدي  نبي2  السيد  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد  ليكا غييوم فرونسوا تيبو :  
500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
 500  : البوجيدي  نبي2  السيد  

بقيمة 100 داهم.
السيد  ليكا غييوم فرونسوا تيبو : 

500 بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد  نبي2 البوجيدي عنوانه)ا(  

فرنسا -------  فرنسا  فرنسا.
السيد  ليكا غييوم فرونسوا تيبو 
عنوانه)ا(  فرنسا -----  فرنسا  فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد  نبي2 البوجيدي عنوانه)ا(  

فرنسا ----  فرنسا  فرنسا
السيد  ليكا غييوم فرونسوا تيبو 
عنوانه)ا(  فرنسا ----  فرنسا  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773643.

8 2I

F.C.G.E

OMARA CONSULTING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

OMARA CONSULTING شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم22  

املسيرة 1ب شقة03 الطابق الثاني 

ضراكش - 0 01  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113303

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OMARA CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت و الوسائط،  استشااات؛ 

استيراد و تصدير الخدضات..

اقم22    : عنوا  املقر االجتماعي 

الثاني  الطابق  شقة03  1ب  املسيرة 

ضراكش - 0 01  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة ضها سفيا  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة ضها سفيا  عنوانه)ا( 09 

تجزئة الكتبية الحي املحمدي ضراكش 

0070  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة ضها سفيا  عنوانه)ا( 09 

تجزئة الكتبية الحي املحمدي ضراكش 

0070  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122628.

843I

cabinet abda conseil et management

NOUR MARC نور مارك
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management
اقم 239الطابق االول طر1ق سيدي 

واص2 الحي الصناعي ، 46000، 

اسفي اسفي

نوا ضااك NOUR MARC شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 143 

شقة   شااع اوا1كة تجزئة ضونى 

الحي التقدم اسفي - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11485

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

نوا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NOUR MARC ضااك

التجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ونق2 البمائع.

عنوا  املقر االجتماعي : اقم 143 

ضونى  تجزئة  اوا1كة  شااع  شقة   

اسفي   46000  - الحي التقدم اسفي 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بنديب  ياسي   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنديب  ياسي   السيد 

اقم 13 شااع املوحدين  حي الحمام 

اسفي   46000 اسفي  جزولة  سبت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنديب  ياسي   السيد 

اقم 13 شااع املوحدين  حي الحمام 

اسفي   46000 اسفي  جزولة  سبت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم -.

845I

global compta et conseils

MONYTRANDET
إعال  ضتعدد القرااات

global compta et conseils

10,شااع ابن توضرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

MONYTRANDET «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: طر1ق 

الرباط جماعة بوخالف جزناية - - 

طنجة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.59963

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 29 ضاي  201

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

الى  للشركة  التجااي  االسم  تغير 

BASSIM.COM

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

الى  للشركة  االسا�سي  النشاط  تغير 

ضقهى

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

استقالة السيد احمد عيدو ضن ضهام 

باسم  السيد  وتعيي   الشركة  تسير 

عيدو ضسير للشركة ملدة غير ضحدودة

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

الى  للشركة  لالجتماعي  املقر  تحو21 

: طر1ق تطوا  ضجمع  العنوا  التالي 

الطابق   85 اقم  قطعة   1 المحى 

االا�سي طنجة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

ضقهى

بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي:  

BASSIM.COM

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

طر1ق   : للشركة  لالجتماعي  املقر 

قطعة اقم   1 تطوا  ضجمع المحى 

85 الطابق االا�سي طنجة

على  ينص  الذي  اقم  1:  بند 

الحاض2  عيدو  باسم  السيد  ضايلي: 

 K 29798 اقم  التعر1ف  لبطاقة 

ضسير للشركة ملدة غير ضحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

 201 تحت اقم 3721.

846I

global compta et conseils

MONYTRANDET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شااع ابن توضرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

MONYTRANDET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

الرباط جماعة بوخالف جزناية - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 22 

ضاي 2013

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2013 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MONYTRANDET

تحو21   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األضوال والخدضات املتنوعة .

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - جزناية  بوخالف  جماعة  الرباط 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

:  500 حصة  السيد احمد عيدو 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عبد اللطيف عيدو :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عيدو  احمد  السيد 

 1 0 اقم  هشام  ابن  زنقة  برانص 

90000 طنجة املغرب.

عيدو  اللطيف  عبد  السيد 
املعهد  الحر1ري  زنقة  عنوانه)ا( 

 90000 االجتماعي  للعم2  الوطني 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عيدو  احمد  السيد 

 1 0 اقم  هشام  ابن  زنقة  برانص 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضاي   22 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2013 تحت اقم 2043.

8 7I

إم إ  آاتي

إم إن آرتي
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

إم إ  آاتي

46شااع الزاقطوني الطابق 5 الرقم 

17 ، 20460، الدااالبيماء املغرب

إم إ  آاتي شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46 شااع 

الزاقطوني الطابق5 الرقم 17 - 

20460 الدااالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497393

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

إم إ    : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

آاتي.

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتشطيب
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الهندسة والديكوا

تنظيم و ضتابعة األوااش.

عنوا  املقر االجتماعي : 46 شااع 

 -  17 الرقم  الطابق5  الزاقطوني 

20460 الدااالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد املصطفى ناسك عنوانه)ا( 

الطابق2   31 العمااة  النعيم  إقاضة 

الدااالبيماء   20260  6 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد املصطفى ناسك عنوانه)ا( 

الطابق2   31 العمااة  النعيم  إقاضة 

الدااالبيماء   20260  6 الشقة 

املغرب

 - بتاا1خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت اقم -.

8 9I

برفكت جسيو 

توزي إمو
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

برفكت جسيو 

االلفة ا1اض االلفة، 20100، 

الدااالبيماء املغرب

توزي إضو شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10 شااع 

الحر1ة الطابق الثالث شقة 5 

الدااالبيماء 20100 الدااالبيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

483085

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 دجنبر   07

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

توزي   : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

إضو.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعاضالت  في  ضتخصصة  ضغربية 

العقاا1ة و الخدضات والتجااة.

 10  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع الحر1ة الطابق الثالث شقة 5 

الدااالبيماء   20100 الدااالبيماء 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : توزا   كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توزا   كمال  السيد 

القادسية  و  إبراهيم  حافظ  زنقة 

 20100 اقم  1   ضزوا21  إقاضة 

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  توزا   كمال  السيد 

القادسية  و  إبراهيم  حافظ  زنقة 

 20100 اقم  1   ضزوا21  إقاضة 

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

دجنبر 2020 تحت اقم 757668.

850I

global compta et conseils

BOUCHRA TALLAL TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شااع ابن توضرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

 BOUCHRA TALLAL TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10,شااع 

ابن توضرت الطابق الثاني - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

115041

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BOUCHRA TALLAL TANGER

الترو1ج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي

- بعمال البناء

- األشغال العاضة بو الخاصة

تنفيذ عمليات تقسيم األاا�سي   -

وبناء ضجمعات عقاا1ة.

10,شااع   : عنوا  املقر االجتماعي 

 90000  - ابن توضرت الطابق الثاني 

طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة بشرى الطالل املنصواي 

داهم   100 بقيمة  حصة   250   :

للحصة .

  : السيدة فاطمة الزهرة العشيري 

250 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

 250   : العشيري  ضاهر  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 250  : السيدة فردوس العشيري 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة بشرى الطالل املنصواي 

وقيادة  ج  الصغير  قصر  عنوانه)ا( 

 94152 القصر املجاز فحص انجرة 

طنجة املغرب.
العشيري  الزهرة  فاطمة  السيدة 

عنوانه)ا( طنجة البالية تجزئة البحر 

 90000  137 األبيض املتوسط اقم 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  العشيري  ضاهر  السيد 

األبيض  البحر  تجزئة  البالية  طنجة 

طنجة   90000  137 اقم  املتوسط 

املغرب.
العشيري  فردوس  السيدة 

عنوانه)ا( طنجة البالية تجزئة البحر 

 90000  137 األبيض املتوسط اقم 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة بشرى الطالل املنصواي 

وقيادة  ج  الصغير  قصر  عنوانه)ا( 

 94152 القصر املجاز فحص انجرة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3243.

851I

FOUZMEDIA

CADIZ FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CADIZ FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 31 زنقة 

الشهيد عبدالسالم بن ضحمد ضكتب 
اقم 2 إقاضة فال فلواي - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59611

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 CADIZ : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.FISH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد وتصدير لوازم الصيد.
زنقة   31  : عنوا  املقر االجتماعي 

الشهيد عبدالسالم بن ضحمد ضكتب 
 1 000  - إقاضة فال فلواي   2 اقم 

القنيطرة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 PEDRO MUNOZ السيد 

SANCHEZ                عنوانه)ا( -- -- 

-- املغرب.

 JUAN MARIE MUNOZ السيد 

عنوانه)ا( --- -- -- املغرب.

 JUAN MARIE FLOR السيد 

عنوانه)ا( --- -- -- املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 PEDRO MUNOZ السيد 

 --  --  --- عنوانه)ا(    SANCHEZ

املغرب

 JUAN MARIE MUNOZ السيد 

عنوانه)ا( --- -- -- املغرب

 JUAN MARIE FLOR السيد 
عنوانه)ا( --- -- -- املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم -.

852I

FOUZMEDIA

YOOKI SARL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
YOOKI SARL شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اوالد 
اوجيه بسمة اقم 2 - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
59511

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YOOKI SARL
غرض الشركة بإيجاز : بيع اللوازم 

املداسية
التصدير واالستيراد

التجااة.
اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 000  -  2 اقم  بسمة  اوجيه 

القنيطرة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضحمد كعبو�سي عنوانه)ا( 

 120 الرقم  ب2  العربي  املغرب 

000 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضحمد كعبو�سي عنوانه)ا( 

 120 الرقم  ب2  العربي  املغرب 

000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم -.

853I

FOUZMEDIA

UNISOURCE SARL
إعال  ضتعدد القرااات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

UNISOURCE SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: زنقة 

لبنا  عمااة شيرين ضكتب اقم 2 - - 

القنيطرة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

. 53035

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 يناير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

قرا الشر1ك السيد بوفي نبي2 تفو1ت 

ضلكيته  في  اجتماعية  حصة   330

لفائدة ك2 ضن السيد الحا�سي املهدي 

فر1د  املا�سي  والسيد  حصة   165

165 حصة ليصبح ابسمال الشركة 

السيد  التالي:  الشك2  على  ضوزعة 

السيد  و  حصة   500 فر1د   املا�سي 

الحا�سي املهدي 500 حصة

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

قبول استقالة السيد بوفي نبي2 ضن 

ضهمة التسيير وتعيي  السيد الحا�سي 

التعر1ف  بطاقة  الحاض2  املهدي 

J  1270 ضسير  الوطنية تحت عدد 

ضهمات  جميع  تخو1له  ضع  جديد 

التسيير واإلضماء

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

قرا الشر1ك السيد بوفي نبي2 تفو1ت 

ضلكيته  في  اجتماعية  حصة   330

لفائدة ك2 ضن السيد الحا�سي املهدي 

فر1د  املا�سي  والسيد  حصة   165

165 حصة ليصبح ابسمال الشركة 

السيد  التالي:  الشك2  على  ضوزعة 

السيد  و  حصة   500 فر1د   املا�سي 

الحا�سي املهدي 500 حصة

بند اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

قبول استقالة السيد بوفي نبي2 ضن 

ضهمة التسيير وتعيي  السيد الحا�سي 

التعر1ف  بطاقة  الحاض2  املهدي 

J  1270 ضسير  الوطنية تحت عدد 

ضهمات  جميع  تخو1له  ضع  جديد 

التسيير واإلضماء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 2 817.

854I

DO CONSULTING

 ECOLE INTERNATIONALE

DE CASA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

 ECOLE INTERNATIONALE

DE CASA شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
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وعنوا  ضقرها االجتماعي 1 شااع 

تمااة - فال دانفا   - 20000 الداا 

البيماء اململكة املغربية.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

83445

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم   2021 ضااس   30 في  املؤاخ 

 ECOLE» ضن  الشركة  تسمية  تغيير 

 «INTERNATIONALE DE CASA

 LYCEE FRANÇAIS GUY DE» إلى 

. «MAUPASSANT – PRIVE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773746.

855I

ABDESLAM ANTID

ZKH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

ZKH NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

السات تنجداد  - 52600 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1 727

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ZKH  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز : -1 بشغال 

قنوات الري و السقي بالتنقيط  بناء 

-2  بشغال ضختلفة بشغال بناء

3 -كراء بالالت و ضعدات البناء 

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الرشيدية   52600 - السات تنجداد  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد خالد زعنيك  :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد حميد زعنيك :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زعنيك   خالد  السيد 

 52600 تنجداد   السات  قصر 

الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا(  زعنيك  حميد  السيد 

الداااكة    38 اقم  ضسكينة  تجزئة 

80650 اكادير  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زعنيك   خالد  السيد 

 52600 تنجداد   السات  قصر 

الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ببر21 2021 تحت اقم 0  .

856I

DO CONSULTING

 SANA EDUCATION PRIVEE

RABAT 1
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc

 SANA EDUCATION PRIVEE

RABAT 1 شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي همبة 

الحي ، زاو1ة عبد املؤضن وشااع 

ضوا1للو ، الطابق الخاضس  - 20000 

الداا البيماء اململكة املغربية.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

349535

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم   2021 ضااس   30 في  املؤاخ 

 SANA» ضن  الشركة  تسمية  تغيير 

 «EDUCATION PRIVEE RABAT 1

 LYCEE FRANÇAIS SOPHIE» إلى 

. «GERMAIN – PRIVE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773738.

857I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

ABAFIF IMMOBILIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

  ABAFIF IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 2 شااع 

عبد هللا الهبطي، إقاضة بااادايز 

ب، الطابق األول. - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.20875

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تم تعيي   املؤاخ في 31 دجنبر 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

 AL RAJHI SULAIMAN SALEH

SUMAOMAN  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1217.

858I

TP 2M CONSTRUCTION ت ب 2م للبناء

TP 2M CONSTRUCTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تفو1ت حصص

 TP 2M ت ب 2م للبناء

CONSTRUCTION

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

TP 2M CONSTRUCTION شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املجد 

إقاضة فيص2 ضركب 16 اقم 9 - 

90020 طنجة املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.35569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   10 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( خالد ايت خو1ا 

 100 حصة اجتماعية ضن بص2   50

)ة( عبد الحق  السيد  حصة لفائدة  

املكاوي بتاا1خ 10 ضااس 2021.

ايت  خالد  )ة(  السيد  تفو1ت 

50 حصة اجتماعية ضن بص2  خو1ا 

عبد  )ة(  السيد  حصة لفائدة    100

ضااس   10 بتاا1خ  املكاوي  اللطيف 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   26 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2953.

859I
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A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

VEC BUILDING TWO

إعال  ضتعدد القرااات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

VEC BUILDING TWO «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 2 شااع 

عبد هللا الهبطي، إقاضة بااادايز 

ب، الطابق األول. - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.221 1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 31 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

السيد   للشركة  ضسيرين  تعيي   تم 

السيد  و   الرجحي  سليما   صالح 

و   الرجحي  سليما   صالح  سليما  

السيد نايف صالح الرجحي لفترة غير 

ضحدودة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 15: الذي ينص على ضايلي: 

السيد   للشركة  ضسيرين  تعيي   تم 

السيد  و   الرجحي  سليما   صالح 

و   الرجحي  سليما   صالح  سليما  

السيد نايف صالح الرجحي لفترة غير 

ضحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاا1خ  0  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1101.

860I

NAVIGLOB

نافيكلوب
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

NAVIGLOB

 bd yacoub el mansour 85 Appt

 15 Maarif ، 4041، Casablanca

maroc

نافيكلوب                  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم85. 

شااع يعقوب املنصوا. شقة 

15.املعاا1ف الداا البيماء - 00 0  

الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495701

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

نافيكلوب                 .

غرض الشركة بإيجاز : 

 Consignation de Navires

العمليات  و بصفة عاضة جميع  ـ 

املنقولة  و  التجاا1ة  و  الصناعية 

بأهداف  املرتبطة  املنقولة  الغير  بو 

الشركة 

  و التي ضن شأنها تنمية الشركة.

اقم85.   : املقر االجتماعي  عنوا  

شقة  املنصوا.  يعقوب  شااع 

15.املعاا1ف الداا البيماء - 00 0  

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

اللطيف:   عبد  التايهي  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   5.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  التايهي  السيد 

املنصوا.  يعقوب  شااع  عنوانه)ا( 

  0 00 البيماء  الداا  15.املعاا1ف 

الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

اللطيف  عبد  التايهي  السيد 

املنصوا.  يعقوب  شااع  عنوانه)ا( 

  0 00 البيماء  الداا  15.املعاا1ف 

الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771301.

861I

SUD EST CONSEIL

MEDICALED

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

MEDICALED شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 2   

الطابق الثاني صوكوضا  - 40150 

ضراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113163

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MEDICALED

التجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط للمنتجات الشبه صيدلية 

و شبه طبية.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - صوكوضا   الثاني  الطابق     2

40150 ضراكش  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بيوب زاوق :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زاوق  بيوب  السيد 

املحاضيد إقاضة انس عمااة ج الشقة 

15 بسكجوا 40150 ضراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زاوق  بيوب  السيد 

املحاضيد إقاضة انس عمااة ج الشقة 

15 بسكجوا 40150 ضراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 90 122.

862I
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 MOGADOR ضوكادوا بسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

املهداوي سميل
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ضوكادوا بسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
اقم 2 حي باب دكالة شااع واد 

املخاز  الشقة اقم 3 بالطابق 

الثاني  الصو1رة الصو1رة، 000  ، 

الصو1رة املغرب

املهداوي سمي2  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة 

بالطابق الثاني اقم 5047 عالل 

الفا�سي الصو1رة - 000   الصو1رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5643

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

املهداوي سمي2 .

ضختبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترضيم األسنا  

صنع ضرضمات األسنا 

ترضيم  ضعدات  بو  بجهزة  بيع 

األسنا  .

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

عالل   5047 اقم  الثاني  بالطابق 

الصو1رة     000  - الفا�سي الصو1رة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة ضليكة املهداوي عنوانه)ا( 

485 تجزئة تافوكت الصو1رة 000   

الصو1رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة ضليكة املهداوي عنوانه)ا( 

485 تجزئة تافوكت الصو1رة 000   

الصو1رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 07 ببر21 

2021 تحت اقم 127.

863I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SANITAIRE AYA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمااة 91 الحي الحسني 

ضنطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

SANITAIRE AYA شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 
اقم 54 زنقة املحيط حي الداخلة - 

46300 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

2635

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SANITAIRE AYA

بيع ضواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء واألجهزة

بشغال ضختلفة و البناء

ضح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - زنقة املحيط حي الداخلة   54 اقم 

46300 اليوسفية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عباد ضحمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عباد ضحمد عنوانه)ا( دواا 

غزوا  عي  حرودة 28830 املحمدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عباد ضحمد عنوانه)ا( دواا 

غزوا  عي  حرودة 28830 املحمدية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  باليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2020 تحت اقم 66.

864I

Etude El houtaia Zakaria

LA MAGHREBINE V NHB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 8  ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

LA MAGHREBINE V NHB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

إيمي2 زوال , اقم 119 - 20220 الداا 

البيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.17 701

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2018 بكتوبر   20 في  املؤاخ 

املصادقة على :

)ة( فوز1ة ضنصف  تفو1ت السيد 

 8 حصة اجتماعية ضن بص2 1.000 

حصة لفائدة  السيد )ة( براهيم  نيت 

بحماد  بتاا1خ 20 بكتوبر 2018.

نيت  عثما    )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة  بحماد    1 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 

 20 نيت بحماد  بتاا1خ  براهيم   )ة( 

بكتوبر 2018.

نيت  حمزة   )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة  بحماد    1 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 

 20 نيت بحماد  بتاا1خ  براهيم   )ة( 

بكتوبر 2018.

نيت  عصام   )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة  بحماد    1 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 

 20 نيت بحماد  بتاا1خ  براهيم   )ة( 

بكتوبر 2018.

نيت  ضر1م   )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة   72 بحماد  

السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 

 20 نيت بحماد  بتاا1خ  براهيم   )ة( 

بكتوبر 2018.

)ة( فاطمة الزهراء   تفو1ت السيد 

اجتماعية  حصة   72 بحماد   نيت 

ضن بص2 1.000 حصة لفائدة  السيد 

 20 نيت بحماد  بتاا1خ  براهيم   )ة( 

بكتوبر 2018.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 09 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2019 تحت اقم 987/688583.

865I
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شركة ا1اض للحسابات

AL VE MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ا1اض للحسابات

39 شااع الداا البيماء ، 62000، 

الناظوا املغرب

AL VE MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 

اعزانن جماعة اعزانن  - 62000 

الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21399

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 AL VE  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.MED

نجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم و صناعة النوافذ ، األبواب 

وغيرها ضن األملنيوم.

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 62000  - اعزانن   جماعة  اعزانن 

الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بجناو وسيم :  750 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد بجناو فااوق :  250 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بجناو وسيم عنوانه)ا( دواا 
الناظوا  اعزانن بني بوغافر  62020 

املغرب.

عنوانه)ا(  فااوق  بجناو  السيد 

 62020 بوغافر   بني  اعزانن  دواا 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بجناو وسيم عنوانه)ا( دواا 
الناظوا  اعزانن بني بوغافر  62020 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالناضوا   االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت اقم 3677.

866I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

CETNF NEGOCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

CETNF NEGOCE  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

 4T33 وعنوا  ضقرها االجتماعي

تجزئة اضالك  جنا  فاس طر1ق 

اضوزاا فاس 30000 فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.45667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 بكتوبر   12 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

صاحب ضطعم انتقائي يعم2   1-

 ، بق2 ضن خمسة عشر شخًصا  به 

سيااات ضستعملة ، )تاجر سيااات(.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   19 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 279.

867I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE VELSATIS TRAV
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

STE VELSATIS TRAV شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي اقم 8  

شااع ضدلت  حي النجاح سيدي 

براهيم فاس 30000  فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.36967

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تمت   2020 نونبر   20 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 ، تنظيف   ، بضن   ، ضناولة   ، نقالة 

صيانة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   21 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 336.

868I

MALKI COSMETIQUE

 MALKI COSMETIQUE SARL

AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

MALKI COSMETIQUE

 AV BEYROUTH RUE CUBA NO

 13 ZOHOUR 1 ، 30000، FES

MAROC

 MALKI COSMETIQUE SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 MAG N وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 32 AV OUAFAE LOT OUAFAE

 1 ROUTE SEFROU - 30000 FES

MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

65165

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MALKI : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.COSMETIQUE SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE PRODUITS DE

.COSMÉTIQUE EN GROS

 MAG N  : عنوا  املقر االجتماعي 

 32 AV OUAFAE LOT OUAFAE

 1 ROUTE SEFROU - 30000 FES

.MAROC

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 EL KHAMAR MALKI السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضالكي  الخماا  السيد 

 13 اقم  كوبا  زنقة  بيروت  شااع 

الزهوا 1 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضالكي  الخماا  السيد 

 13 اقم  كوبا  زنقة  بيروت  شااع 

الزهوا 1 30000 فاس املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  بتاا1خ  0  بفاس   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 3490.

869I

AZ GESTION

BASSATCO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

AZ GESTION

شااع ولد سيدي بابا اقاضة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1اقم

املغرب

BASSATCO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

هااو  الراشيد عمااة لعرو�سي اقم 

1 - 93000 تطوا  املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.14145

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2018 نونبر   12 املؤاخ في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

ضبلغ    BASSATCO الشر1ك الوحيد 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

هااو   شااع  اإلجتماعي  ضقرها 

 -  1 اقم  لعرو�سي  عمااة  الراشيد 

93000 تطوا  املغرب نتيجة ل : ازضة 

القطاع.

شااع  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

هااو  الراشيد عمااة لعرو�سي اقم 

1 - 93000 تطوا  املغرب. 

و عي :

و  البساط  حميد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( شااع جب2 االطلس اقم 75 

)ة(  تطوا  املغرب كمصفي   93000

للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوا   بتاا1خ 03 دجنبر 

2018 تحت اقم 5924.
870I

CEJEFIC

كلوب ميد
إعال  ضتعدد القرااات

كلوب ضيد ضااوك
سج2 تجااي اقم 332.105

ضيد   كلوب  شركة   قرات   1-
ضمث2  السيد سيري ضاتيو   تسمية  
لفرع الشركة ملدة غير ضحدودة ، بدال 
ضن السيد دااك النوا نو1رة الذي بلغ 
تسجي2  وقرات  للسن  األدنى  الحد 
بكادير و  ملراكش،  القرى السياحية  

ياسمينة )كابو نيكرو(
القانوني  اإليداع  تم  لقد   2-
التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بكتابة 
 2021 ضااس   09 يوم  بالدااالبيماء 

تحت عدد 73 92 76
871I

AGC CONSULTING

 ARCANE اركان دڢلوپمون
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
250، زاو1ة شااع ضوالي يوسف 
وبوادو، الطابق  ، شقة 11 ، 
0 200، الداا البيماء املغرب
 ARCANE  ااكا  دڢلوپمو

DEVELOPPEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
آيت بوا1ر ، الطابق الثاني ، بواكو  

- 0 200 الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496731
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 
 ARCANE دڢلوپمو   ااكا    :

.DEVELOPPEMENT
إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
بالبيع  إضا  املكو ،  الشركات  بصول 
الشخ�سي  اإلستخدام  بو  اإليجاا  بو 

للتجزئات واملباني 
اإلستثماا العقااي.

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوا  
آيت بوا1ر ، الطابق الثاني ، بواكو  - 

0 200 الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد ايت يحيا يوسف :  1.620 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 200   : اوضالل  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 120   : انس  يحيا  ايت  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 60   : سااة   يحيا  ايت  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ايت يحيا يوسف عنوانه)ا( 
إسال   نسيم  تجزئة   ،  385 اقم 

0 200 الداا البيماء املغرب.
اوضالل عنوانه)ا(  نعيمة  السيدة 
إسال   نسيم  تجزئة   ،  385 اقم 

0 200 الداا البيماء املغرب.
السيد ايت يحيا انس عنوانه)ا( 
إسال   نسيم  تجزئة   ،  385 اقم 

0 200 الداا البيماء املغرب.
السيدة ايت يحيا سااة  عنوانه)ا( 
إسال   نسيم  تجزئة   ،  385 اقم 

0 200 الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(   علي  يحيا  ايت  السيد 
شااع بواكو ، الطابق 2 شقة اقم 9 

0 200 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

872I

إئتمانية ازقي «ذ.ازقي هشام» ضحاسب ضعتمد

SOCIETE MIAM›S FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

إئتمانية ازقي «ذ.ازقي هشام» 

ضحاسب ضعتمد

اقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي ، 

50000، ضكناس املغرب

SOCIETE MIAM›S FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 75 

ضكرا , داا السمن و داب الزضواي - 

50000 ضكناس املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.38863

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2019 نونبر   25 املؤاخ في 

شركة   SOCIETE MIAM’S FOOD

ضبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي اقم 75 ضكرا , داا 

 50000  - الزضواي  داب  و  السمن 

ضكناس املغرب نتيجة لسوء التدبيير 

عدم وجود السيولة.

و عي :

و  البواي  عادل   السيد)ة( 

عنوانه)ا( اقم 23 داب عي  السفلي 

املغرب  ضكناس   50000 اواضز1ن 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

 75 وفي اقم   2019 نونبر   25 بتاا1خ 

 - داا السمن و داب الزضواي   , ضكرا 

50000 ضكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 111.

873I
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AGC CONSULTING

 TERSAL ترسال دڢلوپمون

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSULTING

250، زاو1ة شااع ضوالي يوسف 

وبوادو، الطابق  ، شقة 11 ، 

0 200، الداا البيماء املغرب

 TERSAL  ترسال دڢلوپمو

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
آيت بوا1ر ، الطابق الثاني ، بواكو  

-  0 200 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495655

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 TERSAL دڢلوپمو   ترسال   :

.DEVELOPPEMENT

إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

بالبيع  إضا  املكو ،  الشركات  بصول 

الشخ�سي  اإلستخدام  بو  اإليجاا  بو 

للتجزئات واملباني
اإلستثماا العقااي

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوا  
آيت بوا1ر ، الطابق الثاني ، بواكو  

-  0 200 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ايت يحيا يوسف  :  1.620 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : نعيمة اوضالل   السيدة  
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 120   : انس   يحيا  ايت  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 60   : سااة   يحيا  ايت  السيدة 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

يوسف   يحيا  ايت  السيد 
نسيم  تجزئة   ،  385 اقم  عنوانه)ا( 
إسال  20000 الداا البيماء  املغرب.
السيدة  نعيمة اوضالل  عنوانه)ا( 
إسال   نسيم  تجزئة   ،  385 اقم 

20000 الداا البيماء  املغرب.
عنوانه)ا(  السيد ايت يحيا انس  
إسال   نسيم  تجزئة   ،  385 اقم 

20000 الداا البيماء  املغرب.
السيدة ايت يحيا سااة  عنوانه)ا( 
إسال   نسيم  تجزئة   ،  385 اقم 

20000 الداا البيماء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علي  يحيا  ايت  السيد 
شااع بواكو ، الطابق 2 شقة اقم 9 

0 200 الداا البيماء  املغرب
 - بتاا1خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت اقم -.
87 I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشر1ك 

الوحيد

 LA MAISON DE   شركة
BRODERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشر1ك الوحيد

شااع ضحمد الزاقطوني داب11 اقم 
16 حي السالم ويسال  ضكناس ، 

50080، ضكناس املغرب
 LA MAISON DE   شركة

BRODERIE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
اكدال اقم 2 1 الطابق األول، عي  
توجدات. - 51100 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52935

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة     : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.LA MAISON DE BRODERIE

بيع   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللباس التقليدي  .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

عي   الطابق األول،   1 2 اكدال اقم 

توجدات. - 51100 الحاجب املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بنس بوعمود :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة ضلي فاطمة :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعمود  بنس  السيد 

ضكناس   50152 دواا الشبكة املهاية 

املغرب.

عنوانه)ا(  فاطمة  ضلي  السيدة 

دواا آيت بنقصو آيت لحسنأو1وسف 

الحاجب   51100 لقصير  جماعة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوعمود  بنس  السيد 

ضكناس   50152 دواا الشبكة املهاية 

املغرب

عنوانه)ا(  فاطمة  ضلي  السيدة 

دواا آيت بنقصو آيت لحسنأو1وسف 

الحاجب   51100 لقصير  جماعة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   08 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1802.

875I

fiduciaire la koutoubia

شركة بوالدب دو نيكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

fiduciaire la koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC

شركة بوالدب دو نيكوص   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

املقاوضة عي  املرودي تجزءة اقم  1 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.

وفاة شر1ك
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.10695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 17 فبراير 2021 تم اإلعالم 

و  بوالداب   ضحمد  الشر1ك  بوفاة 

 
ً
تبعا الواثة  على  حصصه  توزيع 

يناير   10 في  املؤاخ  اإلااثة  لرسم 

2021 بالشك2 األتي :

  ، بوهوش   فاطمة  السيد)ة( 

2.610 حصة .

  ، بوالداب   املصطفى  السيد)ة( 

4.567 حصة .

السيد)ة( هند بوالداب  ،  2.283 

حصة .

  ، بوالداب   عفاف  السيد)ة( 

2.283 حصة .

  ، بوالداب   ياسي   السيد)ة( 

4.567 حصة .

 4.567  ، السيد)ة( بكر بوالداب  

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121818.
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ANOIR & ASSOCIES

BATYART

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

قف2 التصفية

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

BATYART شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 

275 الطابق األول طر1ق حي الوفاق 

طر1ق عي  سمن فاس 30000  فاس 

املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.52729

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2021 تقرا ح2  املؤاخ في 25 فبراير 

ضسؤولية  ذات  شركة   BATYART

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد ضبلغ 

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

الطابق   275 اقم  اإلجتماعي  ضقرها 

عي   طر1ق  الوفاق  حي  طر1ق  األول 

املغرب  فاس    30000 فاس  سمن 

نتيجة لعدم القداة على املنافسة.

و عي :

ضكزااي  يوسف    السيد)ة( 

وعنوانه)ا( 79 تجزئة الزهوا 1 طر1ق 

فاس   30000 فاس  الشقف  عي  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

اقم  وفي   2021 فبراير   25 بتاا1خ 

الطابق األول طر1ق حي الوفاق   275

طر1ق عي  سمن فاس 30000 فاس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1298.

877I

Aïd comptable

STE MIMOUN GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ضيمو  غاز
شركة ضحدودة املسؤولية

املقر االجتماعي للشركة: فدا  
الروضة اوالد حمو بن عمر قيادة 

اجباانة تازة
بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ بتاا1خ  
القانو   وضع  تم    10/02/2021

األسا�سي لشركة ذات
ذات  و  ضحدودة  ضسؤولية 

الخصائص التالية:
- التسمــــــية: شركة ضيمو  غاز   

- ا لهــــــدف: توزيع الغاز     
-   ابسمال الشركة  : حدد ابسمال  

الشركة في 100000 داهم   
-  املــــــــــــــــــــــــدة  : حددت ضدة الشركة 
في  99   سنة ابتدءا ضن تاا1خ تأسيسها    
- املسير الــســــيــد    ضيمو  بوعيس  
ضع تخو1له ك2 الصالحيات للتصرف 

باسم الشركة
الــســــيــد       : الشركاء  اسماء   -  

ضيمو  بوعيس و السيد اعمر بالي 
100داهم   بقيمة    حصة   500
ضيمو   لسيد  الواحدة  للحصة 

بوعيس
داهم   100 بقيمة  حصة   500

للحصة الواحدة لسيد اعمر بالي
اإليداع  تم  القانوني:   اإليداع   -
االبتدائية   املحكمة  لدى  القـــــــانــــــــــوني 
بتازة بتاا1خ 08/03/2021 تحت عدد 
 12 اقم السج2 التجااي 5833  . 
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AGD DISTRIBUTION

AGD DISTRIBUTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AGD DISTRIBUTION
131 شااع انفا اقاضة از1ر الطابق 11 
شقة 11 ب ، 20370، الدااالبيماء 

املغرب

AGD DISTRIBUTION  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 131 شااع 

انفا اقاضة از1ر طابق 11 املكتب اقم 

11ب - 20370 الدااالبيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 9 9 1

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   09

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 AGD  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. DISTRIBUTION

تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإنتاج األشياء الزخرفية ،

لجميع  اليدوي  والتجهيز  الديكوا 

األعمال ،

واستيراد وتصدير  تسو1ق وشراء 

جميع السلع الحرفية واملواد الخام 

املستخدضة في إنتاجها / تحميرها.

ديكوا  ضواد  بو  ضادة  بي  تسو1ق 

داخلي وبي نشاط ضتعلق بها ،

تمثي2 بي عالضة تجاا1ة ضحلية بو 

بجنبية / اضتياز.

عنوا  املقر االجتماعي : 131 شااع 

11 املكتب اقم  انفا اقاضة از1ر طابق 

11ب - 20370 الدااالبيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

  : السيد ضحمد بنشقرو  تودي  

100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

تودي   بنشقرو   ضحمد  السيد 

اقم  فيال  اكاسيا  تجزئة  عنوانه)ا( 
 27182 بوسكواة  الهالل  اض2   45

الدااالبيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

تودي   بنشقرو   ضحمد  السيد 

اقم  فيال  اكاسيا  تجزئة  عنوانه)ا( 
 27182 بوسكواة  الهالل  اض2   45

الدااالبيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاا1خ  البيماء   بالداا  التجاا1ة 

تحت اقم 770676.

879I

TGE FIDUS

AIMAC BAT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TGE FIDUS

شااع الزاقطوني كمال بااك سانتر 

عمااة B اقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

 AIMAC BAT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع واد 

املخاز  السعادة اقم 612 العليا  - 

20830 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

27607

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. AIMAC BAT

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضختلفة  البناء - ضنعش عقااي - تق2 

السلع للغير.
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عنوا  املقر االجتماعي : شااع واد 

 - العليا    612 املخاز  السعادة اقم 

20830 املحمدية املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة بشرى خبزي :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : اضحزو   السيدة جميلة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خبزي  بشرى  السيدة 
 275 اقم  الخمراء  املسيرة  تجزئة 

20830 املحمدية املغرب.

السيدة جميلة اضحزو  عنوانه)ا( 

املحمدية   20830 الحر1ة  حي   562

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خبزي  بشرى  السيدة 
 275 اقم  الخمراء  املسيرة  تجزئة 

20830 املحمدية املغرب

السيدة جميلة اضحزو  عنوانه)ا( 

املحمدية   20830 الحر1ة  حي   562

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاا1خ  باملحمدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 746.

880I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشر1ك 

الوحيد

T2 PROMO   شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشر1ك الوحيد

شااع ضحمد الزاقطوني داب11 اقم 

16 حي السالم ويسال  ضكناس ، 

50080، ضكناس املغرب

 شركة   T2 PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة ب2، 
عمااة األض2 الشطر 3، ويسال ،  - 

50080 ضكناس. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52749
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها :  شركة   

.T2 PROMO
غرض الشركة بإيجاز : -1 ضنعش 

عقااي.
-2 االستيراد والتصدير. 

عنوا  املقر االجتماعي : شقة ب2، 
 - ويسال ،    ،3 عمااة األض2 الشطر 

50080 ضكناس. املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد حمزة بضي  طاهري :  600 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
00  حصة    : السيد طاهري ز1اد 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
طاهري  بضي   حمزة  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة االسماعيلية 1، اقم 
ضكناس   50000 ضكناس  38،م.ج، 

املغرب.
عنوانه)ا(  ز1اد  طاهري  السيد 
تجزئة االسماعيلية 1، اقم 38،م.ج، 

ضكناس 50000 ضكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
طاهري  بضي   حمزة  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة االسماعيلية 1، اقم 
ضكناس   50000 ضكناس  38،م.ج، 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   22 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 80 1.

881I

Etude El houtaia Zakaria

LA MAGHREBINE V NHB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 8  ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
LA MAGHREBINE V NHB  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

إيمي2 زوال , اقم 119 - 20220 الداا 
البيماء املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.17 701
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 20 بكتوبر 2018 تم تعيي  
نيت  ضسير جديد للشركة السيد)ة( 

بحماد  براهيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ  البيماء   بالداا  التجاا1ة 
اقم  تحت   2019 ضاي   17

.15345/688583

882I

Etude El houtaia Zakaria

LA MAGHREBINE V NHB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 8  ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
LA MAGHREBINE V NHB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوا  ضقرها االجتماعي شااع 

إيمي2 زوال , اقم 119 - 20220 الداا 
البيماء .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1 1701

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

املؤاخ في  0 دجنبر 2018 تم تحو21 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  البيماء   بالداا  التجاا1ة 

اقم  تحت   2019 ضاي   17

.15345/688583

883I

ائتمانية زهير

ALMAS CAR
إعال  ضتعدد القرااات

ائتمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمااة باايس 

الطابق التالت ضكتب اقم 11 كيليز 

ضراكش ، 0000 ، ضراكش املغرب

ALMAS CAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: شااع 

الحسن التاني عمااة الخلي2 الطابق 

التاني الشقة اقم 9 جيليز  - 0000  

ضراكش املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.75241

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  1 يوليوز 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 

الوحيد  الشر1ك  قراا  ضايلي: 

بتاا1خ  العز1ز  عبد  جوهري  السيد 

بمراكش  املسج2   14/07/2020

بتاا1خ 23/07/2020 و الدي بموجبه 

الى امللك  ثم تحو21 املقر االجتماعي 

املسمى العنبر 111-2 املسيرة 2 عنبر 

2 الطابق  السفلي اقم 196 ضراكش 
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على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 
بتاا1خ  االستثنائي  الجمع  ثم  ضايلي: 
بمراكش  املسج2  و   30/12/2020
بتاا1خ 16/01/2021 والدي قرا فيه 
املذكواة  للشركة  الوحيد  الشر1ك 
ضن  الشركة  ابسمال  افع  بعاله 
ودالك   1.100.000 إلى   100.000
للشر1ك  الجااي  الحساب  بواسطة 
الوحيد لكي يصبح للشر1ك الوحيد 
 11000 السيد جوهري عبد العز1ز 
حصة )100 داهم ( للحصة الواحدة 
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

املقر االجتماعي للشركة 
بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

الحصص االجتماعية 
بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 

ابسمال الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122227.

88 I

la marocaine des bilans

CHATIR TRANSFERT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

la marocaine des bilans
ضحج 11 يناير ضكتب اقم 8 عمااة 
بدااا حي الداخلة ، 80060، بكادير 

املغرب
CHATIR TRANSFERT شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 185 
شااع خالد ابن الوليد حي الداخلة 

بكادير - 80000 بكادير املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.38487

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تمت   2020 دجنبر   30 في  املؤاخ 

املصادقة على :

فر1دة  شاطر   )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

 30 بتاا1خ  الرحما   عبد  شاطر  

دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   01 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98943.

885I

fiduciaire abrouki khadija

AZETTA CONCEPTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

AZETTA CONCEPTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي العزوز1ة 

باب اسفي 2اقاضة ب اقم 11 

ضراكش  - 40083 ضراكش املغرب .

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.101687

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تقرا ح2  املؤاخ في 15 فبراير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبلغ     AZETTA CONCEPTION
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي العزوز1ة باب اسفي 

2اقاضة ب اقم 11 ضراكش  - 40083 

ضراكش املغرب  نتيجة ل : وفاة احد 

الشركاء+عدم الربح .

هيالنة  التصفية ب  ضقر  حدد  و 

 40034  -  89 اقم  ااسو  قايد  داب 

ضراكش  املغرب . 

و عي :
ا1ا   الرحيم   عبد  السيد)ة( 

القديمة  البردعي  عرصة  وعنوانه)ا( 
املغرب   ضراكش    40034   25 اقم 

كمصفي )ة( للشركة.

احمد   ايت  وليد   السيد)ة( 

ااسو  قايد  داب  هيالنة  وعنوانه)ا( 

املغرب  ضراكش   40034  89 اقم 

كمصفي )ة( للشركة.

احمد   ايت  ملياء   السيد)ة( 

ااسو  قايد  داب  هيالنة  وعنوانه)ا( 

املغرب  ضراكش   40034  89 اقم 

كمصفي )ة( للشركة.

احمد   ايت  ايما    السيد)ة( 

ااسو  قايد  داب  هيالنة  وعنوانه)ا( 

املغرب  ضراكش   40034  89 اقم 

كمصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( زهرة   المو و عنوانه)ا( 

 89 اقم  ااسو  قايد  داب  هيالنة 

)ة(  40034 ضراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

االشرفي  سوضية   السيد)ة( 

وعنانه)ا( هيالنة داب قايد ااسو اقم 

40034 ضراكش املغرب كمصفي   89

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

M01-20- اقم  تحت   2020 يناير 

.2022234

886I

fiduciaire abrouki khadija

SYLVIE HAVARD SERVICE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 SYLVIE HAVARD SERVICE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حوضة 
توخربي  قيادة تاضصلوحت جماعة 
وقيادة تاضصلوحت تاحناوت اقم 
307 ضراكش - 42312 ضراكش 

املغرب .
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.102935

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 01 ضااس 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تاضصلوحت  قيادة  توخربي   «حوضة 
جماعة وقيادة تاضصلوحت تاحناوت 
ضراكش   42312  - ضراكش   307 اقم 
املغرب « إلى «دواا السراغنة الصغير 
قيادة سيدي غانم ضراكش - 40083 

ضراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 
M02-20- اقم  تحت   2020 فبراير 

.2041605

887I

TH CONSULTING

MZ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

MZ CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 30 زنقة 
 H30 ضحمد حوديكي فماء املكاتب
، ضكتب اقم  20 ضعااف - 20100 

الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497545
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 MZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيااات بدو  سائق.
زنقة   30  : عنوا  املقر االجتماعي 
 H30 املكاتب  ضحمد حوديكي فماء 
 20100  - ضعااف  ضكتب اقم  20   ،

الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:
 2.500   : والناصر  السيد زكر1اء 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 2.500   : ملكرف  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
والناصر عنوانه)ا(  السيد زكر1اء 
 29 شقة   89 ا1اض األندلس عمااة 

حي الر1اض  10110 الرباط املغرب.
السيد ضحمد ملكرف عنوانه)ا( حي 
االدايسية 2 زنقة ضعركة بدا اقم  1  

90070 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
والناصر عنوانه)ا(  السيد زكر1اء 
 29 شقة   89 ا1اض األندلس عمااة 

حي الر1اض  10110 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773179.
888I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

B.T PRO MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شااع ضوالي الحسن اقاضة البردعي 
عمااة ب الشقة اقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، ضراكش املغرب

B.T PRO MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ساحة 

الحر1ة شااع ضوالي الحسن اقاضة 

البردعي عمااة ب الشقة اقم 2 - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113037

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 B.T  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PRO MANAGEMENT

غرض الشركة بإيجاز : ضطعم

الفنية  للمهرجانات  ضتعهد   

)األحداث(.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقاضة  الحسن  ضوالي  شااع  الحر1ة 

 -  2 اقم  الشقة  ب  عمااة  البردعي 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  99 داهم، 

ضقسم كالتالي:

 500   : اسماعي2  بواش  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

:  500 حصة  السيد توضي ضحمد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بواش اسماعي2 عنوانه)ا( 

باكا  كولف اقم 50 0000  ضراكش 

املغرب.

عنوانه)ا(  ضحمد  توضي  السيد 

اسيف ب اقم 373 0000  ضراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  توضي  السيد 

اسيف ب اقم 373 0000  ضراكش 

املغرب

السيد بواش اسماعي2 عنوانه)ا( 

باكا  كولف اقم 50 0000  ضراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122396.

889I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

RIAD ALASSMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

RIAD ALASSMIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 26 ضحج 

ضرس السلطا  الطابق االول الشقة 

اقم 3 الداا البيماء  - 21300 الداا 

البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496683

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ALASSMIA

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي .

: 26 ضحج  عنوا  املقر االجتماعي 
ضرس السلطا  الطابق االول الشقة 
اقم 3 الداا البيماء  - 21300 الداا 

البيماء  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:
  : السيد شراف االداي�سي ضفتاح  
340 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
 330   : اللطفي   املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 330  : السيد عبد الحق ضوافق  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
ضفتاح   االداي�سي  شراف  السيد 
عنوانه)ا( دواا تبير حااث الغابة والد 
النواصر    27000 النواصر   عزوز 

املغرب .
عنوانه)ا(   اللطفي  املهدي  السيد 
 8 اقم   38 بلوك ب زنقة  املكانسة   
الداا   20 70 عي  الشق البيماء   

البيماء  املغرب .
ضوافق  الحق  عبد  السيد 
دواا السالضات اوالد عتو  عنوانه)ا( 
26100 سطات   اوالد سعيد سطات 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
ضفتاح  االداي�سي  شراف  السيد 
الغابة  حااث  تبير  دواا  عنوانه)ا( 
27000 النواصر  والد عزوز النواصر 

املغرب 
عنوانه)ا(   اللطفي  املهدي  السيد 
 8 اقم   38 بلوك ب زنقة  املكانسة   
الداا   20 70 عي  الشق البيماء   

البيماء  املغرب 
ضوافق  الحق  عبد  السيد 
دواا السالضات اوالد عتو  عنوانه)ا( 
26100 سطات   اوالد سعيد سطات 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772228.
890I
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 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

NOUR CAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

ح2 شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شااع سيدي ضحمد ، 15000، 

الخميسات املغرب

NOUR CAR شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 07 

تقاطع زنقة بساضة بنو ز1د و زنقة 

بحمد جوضري املعاا1ف - 20370 

الدااالبيماء املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.363255

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في 15 شتنبر 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

NOUR CAR  ضبلغ  الشر1ك الوحيد 

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

زنقة  تقاطع   07 اإلجتماعي  ضقرها 

بساضة بنو ز1د و زنقة بحمد جوضري 

الدااالبيماء   20370  - املعاا1ف 

املغرب نتيجة ل : األزضة.

 07 ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

زنقة  و  ز1د  بنو  بساضة  زنقة  تقاطع 

  20370  - املعاا1ف  جوضري  بحمد 

الدااالبيماء املغرب. 

و عي :

ببركي�سي   بنواا    السيد)ة( 

املالك  عبد  زنقة   81 وعنوانه)ا( 

السعدي 15000 الخميسات املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  0  بالداا البيماء   التجاا1ة 

دجنبر 2020 تحت اقم 30434.

891I

إئتمانية الوفاء

ATRAVZONE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء

شااع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

ATRAVZONE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
ااس العي  الرقم 22، الطابق األول 

ضركز ااس العي  ابن احمد - 26052 

ابن احمد املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1037

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ATRAVZONE

  1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املحتلفة للبناء

-2 كراء االالت .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الطابق األول   ،22 ااس العي  الرقم 

ضركز ااس العي  ابن احمد - 26052 

ابن احمد املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة غنيمي حليمة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة غنيمي حليمة عنوانه)ا( 

ضركز ابس العي  الشاو1ة ابن احمد 

26052 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة غنيمي حليمة عنوانه)ا( 

ضركز ابس العي  الشاو1ة ابن احمد 

26052 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بب  احمد  بتاا1خ  2 ضااس 

2021 تحت اقم 15/2021.

892I

plenitude conseil

 PLENITUDE
OUTSOURCING BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Plénitude conseil

شااع عالل بن عبد هللا ام اليوبية 

الطابق 6 شااع 7 شااع عالل بن 

عبد هللا ام اليوبية الطابق السادس 

7 30050 ،

، فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66747

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 PLENITUDE OUTSOURCING

.BUSINESS

التدا1ب   : غرض الشركة بإيجاز 
- ضكتب الدااسة - ضستشاا اإلدااة - 
االستشااات الفنية لتخطيط ضوااد 
التسو1ق  استشااات   - املؤسسات 
الرقمي ، تصميم املواقع اإللكترونية 
- تنفيذ نظم املعلوضات - االستشااات 
واملحاسبية  والقانونية  االقتصادية 

واملالية واالجتماعية
القانوني  االقتصادي  الدعم 

واملحاسبي واملالي واالجتماعي
استيراد وتصدير

ابتكاا خطط التنمية املجتمعية
شااع   7  : عنوا  املقر االجتماعي 
عالل بن عبد هللا ام اليوبية الطابق 
6 شااع 7 شااع عالل بن عبد هللا ام 
اليوبية الطابق السادس ، 30050 ، 

فاس املغرب
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة: 

داهم، ضقسم كالتالي
السيد عمراني ببواوح بحمد: 450 
حصة بقيمة 45.000 داهم للحصة .
ضحمد:  ببواوح  عمراني  السيد 
داهم   45.000 بقيمة  حصة   450

للحصة .
حصة   100 بضايو  بنس:  السيد 

بقيمة 10.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء
ضحمد  ببواوح  عمراني  السيد 
حي   ،  7 شقة   ، ضبنى  2   : عنوانه 

األضي  ، تغات 30000 فاس املغرب.
لسيد بضايو  بنس

 13 اعنوانه كتلة الشروق  0   
بني ضالل 23000 بني ضالل املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسماء    
وضواطن ضسيري الشركة:

ضحمد  ببواوح  عمراني  السيد 
حي   ،  7 شقة   ، ضبنى  2   : عنوانه 

األضي  ، تغات 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاا1ة بفاس بتاا1خ   15/03/2021 

- تحت اقم 66747 

893I
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CABINET BADREDDINE

PARKING AL AMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 ب ضسيرة 1 اقاضة هني الشقة 

اقم 1 ، 0، ضراكش املغرب

PARKING AL AMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضقرها ضع 

شركة skbt كائن بشااع ضوالي عبد 

هللا عرصة شافية عمااة القباج - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112939

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PARKING AL AMANE
ضقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

إدااة خدضة غسي2 السيااات.

السيااات  ضوقف  ضرآب   -

والشاحنات.

 - )استنزاف  سريعة  خدضات   -

ضيكانيكي سريع(

العمليات  جميع  العموم  وعلى   -

املدنية، التجاا1ة، املالية، الصناعية 

ترتبط بصفة  التي قد  والعقاا1ة 

ضباشرة بو غير ضباشرة بغرض الشركة 

والتي ضن شأنها تطو1ر غرض الشركة.

عنوا  املقر االجتماعي : ضقرها ضع 

كائن بشااع ضوالي عبد   skbt شركة 

 - القباج  عمااة  شافية  عرصة  هللا 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 PARKING AL AMANE الشركة 

داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

القباج  السعيد  ضحمد  السيد 

عنوانه)ا( 6 فيال القباج شااع االضير م 

عبد هللا 0000  ضراكش املغرب.

القباج  شفيق  ضحمد  السيد 

عنوانه)ا( 6 فيال عرصة اوحماد شااع 

ضراكش    0000 هللا  عبد  م  االضير 

املغرب.

عنوانه)ا(  القباج  نعيمة  السيدة 

1 فيال القباج شااع االضير م عبد هللا 

0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

القباج  السعيد  ضحمد  السيد 

عنوانه)ا( 6 فيال القباج شااع االضير م 

عبد هللا 0000  ضراكش املغرب

القباج  شفيق  ضحمد  السيد 

عنوانه)ا( 6 فيال عرصة اوحماد شااع 

ضراكش    0000 هللا  عبد  م  االضير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122318.

89 I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشر1ك 

الوحيد

T2 PROMO شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشر1ك الوحيد

شااع ضحمد الزاقطوني داب11 اقم 

16 حي السالم ويسال  ضكناس ، 

50080، ضكناس املغرب

شركة T2 PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة ب2 
عمااة االض2، شطر 3، ويسال ،  - 

50045 ضكناس املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.52749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   26 في  املؤاخ 

املصادقة على :
طاهيري  ز1اد  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة    00
00  حصة لفائدة  السيد )ة( حمزة 

حمداوي بتاا1خ 26 ضااس 2021.
بضي   حمزة  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   100 طاهيري 
السيد  لفائدة   حصة   600 بص2 
ضااس   26 )ة( حمزة حمداوي بتاا1خ 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   07 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1798.
895I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE ORDITRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
STE ORDITRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 
التصفية(

 N° 2 وعنوا  ضقرها اإلجتماعي
 VILLAGE PILOTE GOULMIMA -
.52250 GOULMIMA MAROC

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.2009/7707
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 يناير   15 املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبلغ    STE ORDITRAV SARL
وعنوا   داهم   60.000 ابسمالها 

 N° 2 VILLAGE اإلجتماعي  ضقرها 

 PILOTE GOULMIMA - 52250

 : نتيجة ل   GOULMIMA MAROC

االفالس.

 N° 2 ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

 VILLAGE PILOTE GOULMIMA -

 .52250 GOULMIMA MAROC

و عي :

 AHMED  OUARDI السيد)ة( 

 KSAR AIT SIDI عنوانه)ا(  و 

 MHAMED OULAHCEN 52250

كمصفي   GOULMIMA MAROC

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 154/2021.

896I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

GROUPE OPPIDUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,

 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc

GROUPE OPPIDUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

بطاع هللا اقم 117-116 - 92150 

القصر الكبير املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1761

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   19 في  املؤاخ 

املصادقة على :
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الرفاعي  بيمن  )ة(  السيد  تفو1ت 
بص2  ضن  اجتماعية  حصة   8.325
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   41.623
زكر1اء ضنير بتاا1خ 19 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 26  االبتدائية بالقصر الكبير  

ضااس 2021 تحت اقم 212.

897I

dar assania

دار الصانع
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

dar assania
 bd mosco n 04 2eme etage

 appart n 04 laari cheikh nador ،
62000، nador maroc

داا الصانع شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
ضوسكو اقم  0 الطابق 02 الشقة 

 0 تعر1ن الشيح  الناظوا  - 62000 
الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
1052

 10 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
داا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

الصانع.
خدضات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضتنوعة.
شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الشقة   02 الطابق  اقم  0  ضوسكو 
 0 تعر1ن الشيح  الناظوا  - 62000 

الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : غير ضحدودة سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

براهيم  بن  بنعي�سى  السيد 

عنوانه)ا( حي ترقاع الغربية  62000 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

براهيم  بن  بنعي�سى  السيد 

عنوانه)ا( حي ترقاع الغربية  62000 

الناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 10 ضااس 

2021 تحت اقم 581.

898I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

XARIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

XARIT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 

الكر1م الخطابي  عمااة بن ضو�سى 

الكواش الطابق 2 فاس 30000  

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66801

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 XARIT : اإلقتماء بمختصر تسميتها

-1تسو1ق   : غرض الشركة بإيجاز 

بالحرفية  املتعلقة  األصناف  كافة 

املغربية

ضن  ضتنوعة  تشكيالت  -2بازاا 

املنتجات الحرفية املغربية

بضاكن  في  األعمال  -3ضعرض 

ضختلفة

- استيراد وتصدير - تجااة.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 

ضو�سى  بن  عمااة  الخطابي   الكر1م 

  30000 فاس   2 الطابق  الكواش 

فاس  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 LECUYER GUILLAUME   السيد

حصة   ARMAND ULRICH :  500

بقيمة 100 داهم للحصة .

 DUTIN MAGALI السيدة 

MICHELE  :  500 حصة بقيمة 100 

داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 LECUYER GUILLAUME السيد 

عنوانه)ا(   ARMAND ULRICH

 FRANCE 75000 MARIPOL

.FRANCE

 DUTIN MAGALI السيدة 

 FRANCE عنوانه)ا(    MICHELE

.75000 CASTILLON FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 LECUYER GUILLAUME السيد 

عنوانه)ا(   ARMAND ULRICH

 FRANCE 75000 MARIPOL

FRANCE

 DUTIN MAGALI السيدة 

 FRANCE عنوانه)ا(    MICHELE

75000 CASTILLON FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1290.

899I

CABINET BADREDDINE

LES VERGERS D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 ب ضسيرة 1 اقاضة هني الشقة 

اقم 1 ، 0، ضراكش املغرب

LES VERGERS D›OR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 A 279  وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

ضسيرة 1 اقاضة هني الشقة اقم 01 - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112795

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.VERGERS D’OR

: ضقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

تسيير االشغال الفالحية.

العمليات  جميع  العموم  وعلى 

املدنية، التجاا1ة، املالية، الصناعية 

ترتبط بصفة  التي قد  والعقاا1ة 

ضباشرة بو غير ضباشرة بغرض الشركة 

والتي ضن شأنها تطو1ر غرض الشركة.

 A  279   : عنوا  املقر االجتماعي 

ضسيرة 1 اقاضة هني الشقة اقم 01 - 

0000  ضراكش املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 LES VERGERS D’OR الشركة 
داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
العز1ز   عبد  الزاهيري  السيد 

عنوانه)ا( * 0000  ضراكش املغرب.
 * كوثر عنوانه)ا(  نجيب  السيدة 

0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
العز1ز   عبد  الزاهيري  السيد 

عنوانه)ا( * 0000  ضراكش املغرب
 * كوثر عنوانه)ا(  نجيب  السيدة 

0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122197.
900I

ANDERSEN CONSULTING

 MULTIVISTAS MEDIA SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 MULTIVISTAS MEDIA SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  8 شااع 
بوعراقية - طابق -2 الشقة اقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.102619

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 02 ضااس 2021 تم  تحو21  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طابق   - بوعراقية  شااع   8 » ضن 

طنجة   90000  -  5 اقم  الشقة   2-

إلى «شااع سيدي ضحمد بن  املغرب» 

عبد هللا اقاضة 115 الطابق 5 الشقة 

اقم 21 - 90000 طنجة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 0827 2.

901I

Consultation internationale  6870  

ELSAN MAROC
تعيي  ضدير عام

  Consultation internationale

6870

شااع ضحمد الخاضس فماء يسرى 

الطابق 10 اقم 355 ، 20100، الداا 

البيماء املغرب

ELSAN MAROC شركة  املساهمة

وعنوا  ضقرها االجتماعي عمااة 

برضفيس اقم 2 الطابق 3 تجزئة 

ضنظرنا تجزئة اقم 1 سيدي ضعروف 

- 00 12 الداا البيماء املغرب.

تعيي  ضدير عام
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.366297

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 01 يوليوز 2020

السيد  السيد)ة(  تعيي   تقرا 

Bruno BERTRAND,املزداد يوم 15 

و  دو جنسية فرنسية    ,1961 يناير 

براهيم  ضحج سيدي    99 يقطن ب 

الحاض2  و  06130Grasse,فرنسا 

 17AD96642 اقم  السفر  لجواز 

 ELSAN MAROC ضديرا عاضا لشركة

بتاا1خ 15 يوليوز 2020

وتتمث2 الصالحيات املخولة فيما 

يلي: ضدير عام

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771430.

902I

CABINET OUASSI

 AUTO ECOLE OSCAR SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

CABINET OUASSI
عمااة كوضرز1د شااع الحر1ة طابق 
االول ضكتب اقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
 AUTO ECOLE OSCAR SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 283 
شااع سيدي واص2 حي الصناعي  - 

46000 بسفي املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.8865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   17 في  املؤاخ 

املصادقة على :
الرحيم   عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   200 قينيني 
)ة(  السيد  200 حصة لفائدة   بص2 
ضحمد بضي   بوملا�سي بتاا1خ 17 ضااس 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 333.
903I

FLASH ECONOMIE

NR GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 N R GLOBAL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة

 ضقرها اإلجتماعي: تجزئة 61 باشكو 
تداات إقاضة بطلس 1 ضح2 اقم 1 - 

الداا البيماء 
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

ضسؤولية ضحدودة
 N R GLOBAL:تسمية الشركة

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املتاجر  في  بالتجزئة  الغذائية  املواد 

املتخصصة
عنوا  املقر االجتماعي : تجزئة 61 
ضح2   1 باشكو تداات إقاضة بطلس 

اقم 1 -  الداا البيماء
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 100.000 :ضبلغ ابسمال الشركة: 

داهم، ضقسم كالتالي
حصة   50  : السيد ا�سى نصري 

بقيمة 1.000 داهم للحصة 
: 50 حصة  السيدة نرجس العلج 

بقيمة 1.000 داهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   :

وصفات وضواطن الشركاء 
السيد ا�سى نصري عنوانه تجزئة 
 - 22 كاليفواني   01 اقم  كلثوم زنقة 

الداا البيماء 
عنوانها  العلج  نرجس  السيدة 
 22 اقم   01 زنقة  كلثوم  تجزئة 

كاليفواني- الداا البيماء
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة
عنوانها  العلج  نرجس  السيدة 
 22 اقم   01 زنقة  كلثوم  تجزئة 

كاليفواني- الداا البيماء
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيماء  بالداا  لالستثماا  الجهوي 
اقم  تحت   2021 ضااس   30 بتاا1خ 

496777
90 I

CABINET OUASSI

 AUTO ECOLE OSCAR SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تعيي  ضسير جديد للشركة

CABINET OUASSI
عمااة كوضرز1د شااع الحر1ة طابق 
االول ضكتب اقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
  AUTO ECOLE OSCAR SARL AU
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شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 283 

شااع سيدي واص2 حي الصناعي  - 

46000 بسفي املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.8865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس   17 املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

بوملا�سي ضحمد بضي   كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 333.

905I

CABINET OUASSI

 AUTO ECOLE OSCAR SARL

AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ضالءضة النظام األسا�سي للشركة

CABINET OUASSI

عمااة كوضرز1د شااع الحر1ة طابق 

االول ضكتب اقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

 AUTO ECOLE OSCAR SARL AU

«شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: الرقم 

283 شااع سيدي واص2 حي 

الصناعي  - 46000 بسفي املغرب.

«ضالءضة النظام األسا�سي للشركة»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.8865

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 17 ضااس 2021

األسا�سي  النظام  ضالءضة  تقرا 

 - القانو :  ضقتميات  ضع  للشركة 

تعيي  ضسير جديد للشركة.

- تفو1ت حصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   29 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم 333.

906I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MOUNTIR MULTISERVICES
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

  MOUNTIR MULTISERVICES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 اقم 

01  زنقة األضيرة آللة بضينة الصو1رة. 

- 000   الصو1رة. املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

5607

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   20

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. MOUNTIR MULTISERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بائع التبغ 

بالتقسيط

ضقاول بناء و بعمال ضتنوعة

بائع بدوات البناء .

عنوا  املقر االجتماعي : ضح2 اقم 
01  زنقة األضيرة آللة بضينة الصو1رة. 

- 000   الصو1رة. املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

العظيم  عبد  ضحمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000 ضونتير:  

داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ضحمد عبد العظيم ضونتير  
اضينة   اللة  زنقة   17 اقم  عنوانه)ا( 

000   الصو1رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضحمد عبد العظيم ضونتير  
اضينة   اللة  زنقة   17 اقم  عنوانه)ا( 

000   000   املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 10 ضااس 

2021 تحت اقم 93/2021.
907I

FIDUCIAIRE MOGADOR

BEACH AND FREINDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

BEACH AND FREINDS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 10 
تجزئة العز1ز1ة جماعة بوناغة 

إقليم الصو1رة.  - 000   الصو1رة 
املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1773
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   19 في  املؤاخ 

املصادقة على :
 CART )ة(  السيد  تفو1ت 
 ANTOINE  MAURICE GASTON
 25 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   13
 GERY )ة(   السيد  لفائدة   حصة 
يناير   19 بتاا1خ    LIONEL HOYEZ

.2021

 CART )ة(  السيد  تفو1ت 

 ANTOINE  MAURICE GASTON

 25 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   12

 CYRIL )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

  MICHEL LAURENT  LADEUIL

بتاا1خ 19 يناير 2021.

  AURELIEN )ة(  السيد  تفو1ت 

BENIELLI  25 حصة اجتماعية ضن 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    25 بص2 

 19 بتاا1خ    DENIS  MORLIERE

يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالصو1رة  بتاا1خ 30 ضااس 

2021 تحت اقم 120/2021.

908I

YF CONSULTING SERVICES

F - KOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

F - KOU TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 7  شااع 

عمر ابن العاص اقاضة اسماعي2 

ضكتب   القنيطرة. - 000 1  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

59913

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 F -  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KOU TRANS
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غرض الشركة بإيجاز : نق2 جميع 
انواع املواد..

7  شااع  عنوا  املقر االجتماعي : 
اسماعي2  اقاضة  العاص  ابن  عمر 
  1 000  - القنيطرة.  ضكتب   

القنيطرة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500  : السيد كوات عبد العز1ز 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد كوات يونس :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
العز1ز  عبد  كوات  السيد 
املناصرة  العفايفة  دواا  عنوانه)ا( 
القنيطرة. 000 1 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  يونس  كوات  السيد 
القنيطرة.  املناصرة  العفايفة  دواا 

000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
العز1ز  عبد  كوات  السيد 
املناصرة  العفايفة  دواا  عنوانه)ا( 

القنيطرة. 000 1 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا(  يونس  كوات  السيد 
القنيطرة.  املناصرة  العفايفة  دواا 

000 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 01 ببر21 

2021 تحت اقم   818.

909I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE ASTORO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكر1م بن جلو   

ضكاتب بشرف،  ضكتب   1 الطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس
  SOCIETE ASTORO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي والد 

الطيب السفلى فاس - 30000  فاس 

املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.64593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 12 فبراير  املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

املحرزي  احمد كمسير آخر

تبعا إلقالة ضسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1385.

910I

العيو  استشااات

KOUIRHA
إعال  ضتعدد القرااات

العيو  استشااات

اقم 31 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب

KOUIRHA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: عمااة 

بريستيج اقم 132 تجزئة الوكالة 
بلوك و اقم 2 - 70000 العيو  

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.31673

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 01 ببر21 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 

ضايلي: تفو1ت السيد ابراهيم املرابط 

عبد  السيد  لفائدة  حصة   1000

الرحما  املرابط

على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 

ابراهيم  السيد  استقالة  ضايلي: 

املرابط ضن ضنصبه كمسير و تعيي  

السيد عبد الرحما  املرابط  كمسير 

جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على  بند اقم 07-06: 
ضايلي: تفو1ت السيد ابراهيم املرابط 
عبد  السيد  لفائدة  حصة   1000

الرحما  املرابط
على  ينص  الذي   :12 اقم  بند 
ابراهيم  السيد  استقالة  ضايلي: 
املرابط ضن ضنصبه كمسير و تعيي  
السيد عبد الرحما  املرابط  كمسير 

جديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1012.

911I

KAOUN

AYATIMMO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AYATIMMO شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضعطى هللا 
اقم 646 اسكجوا ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
101513

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2019 دجنبر   09
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AYATIMMO

وكي2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي.

عنوا  املقر االجتماعي : ضعطى هللا 

اقم 646 اسكجوا ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : السيد ضحسن ايت عياط 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عياط  ايت  ضحسن  السيدة 

 646 اقم  هللا  ضعطى  عنوانه)ا( 

ضراكش    0000 ضراكش  اسكجوا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عياط  ايت  ضحسن  السيد 

 646 اقم  هللا  ضعطى  عنوانه)ا( 

ضراكش    0000 ضراكش  اسكجوا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بمراكش  بتاا1خ - تحت اقم 

.-

912I

Etude El houtaia Zakaria

l›Escale du Sud-l›Esquepe
انتهاء عقد تسيير حرألص2 تجااي 

)األشخاص املعنو1و (

انتهاء عقد التسيير الحر لألص2 

تجااي

l›Escale du Sud-l›Esquepe

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 Société « L’Escale du Sud لشركة

SARL  « الكائن ضقرها االجتماعي ب  

 Rue Aboubaker Seddiq, Imm 22,

 Appt 23 - 40020 MARRAKECH

ضااس   03 املنعقد بتاا1خ    MAROC

2021 تقرا ضايلي:
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لألص2  الحر  التسيير  عقد  إنهاء 
 Rue Aboubaker التجااي الكائن ب
 Seddiq, N° 22 - 40020
MARRAKECH MAROC،املبرم 
 Société ضع   2021 ضااس   03 بتاا1خ 
 « AMMATA INVESTEMENT»
SARL  وذلك بحلول األج2 املحدد له 

بي  الطرفي .
913I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشر1ك 

الوحيد

T2 PROMO شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشر1ك الوحيد

شااع ضحمد الزاقطوني داب11 اقم 
16 حي السالم ويسال  ضكناس ، 

50080، ضكناس املغرب
شركة T2 PROMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة ب2 
عمااة االض2، شطر 3، ويسال ، - 

50045 ضكناس املغرب.
تعيي  ضسير جديد للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.52749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي    2021 ضااس  املؤاخ في 26 
السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

حمداوي حمزة  كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1798.
91 I

SOLUCIA EXPERTISE

 RETAIL INTELLIGENCE AND
TECHNOLOGIES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

 RETAIL INTELLIGENCE AND

TECHNOLOGIES  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 11 
زنقة عز1ز بالل الطابق الخاضس, 

املعاا1ف - 20330 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 497761

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 RETAIL INTELLIGENCE AND

. TECHNOLOGIES

غرض الشركة بإيجاز : االستشااة 

في تنظيم وإدااة األعمال.
 11 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
الخاضس,  الطابق  بالل  عز1ز  زنقة 

البيماء  الداا   20330  - املعاا1ف 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد هشام الدا1وش  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد هشام الدا1وش  عنوانه)ا( 
باء   ش  1  ط     1 زنقة اوضا عمااة 

20000 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

السيد هشام الدا1وش  عنوانه)ا( 
باء   ش  1  ط     1 زنقة اوضا عمااة 

20000 الداا البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773243.

915I

Ste Abdoune Conseil

STE GOLDEN CARRIERE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
اقم   إقاضة فاطمة شااع ضوالي 

اشيد األطلس طر1ق صفرو فاس ، 
30000، فاس املغرب

STE GOLDEN CARRIERE شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 511 

تجزئة الوفاء   طر1ق صفرو فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
66335

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   26
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GOLDEN CARRIERE
نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.
 511  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - تجزئة الوفاء   طر1ق صفرو فاس 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد  بوخرطة ادايس 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد  بوخرطة ادايس عنوانه)ا( 
8 طر1ق   9 ب إقاضة السالم الشقة 

صفرو فاس 30000  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد بوخرطة ادايس عنوانه)ا( 
8 طر1ق   9 ب إقاضة السالم الشقة 

صفرو فاس 30000  فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 822.
916I

INFOPLUME

 PROFESIONAL TRANSPORT
SOLUTION

إعال  ضتعدد القرااات

INFOPLUME
9 1 شااع ضحمد الخاضس اقاضة 

ضيموزا 1 اقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

 PROFESIONAL TRANSPORT
SOLUTION  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 67، شااع 
املقاوضة، الطابق 2، اقم ب - 90000 

طنجة املغرب.
«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.3019

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 15 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
حصة   1000 التفو1ت  على  ضوافقة 
سجي  السيد صهيب  ضن  إجتماعية 

بلى السيدة كوتر العبودي
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قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

قبول إستقالة السيد صهيب سجي 

ضن ضهام ضسير للشركة

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تعيي  السيدة كوتر العبودي كمسيرة 

للشركت للمدة غير ضحدودة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

لسيدة كوتر العبودي                 100.000 

داهم

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 

لسيدة كوتر العبودي                 1000 

حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 96743.

917I

INFOPLUME

 MERYNAB BUSINESS

CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

9 1 شااع ضحمد الخاضس اقاضة 

ضيموزا 1 اقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 MERYNAB BUSINESS CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

الزاكطزني، عمااة 32، شقة 29، 

الطابق 1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11 799

 22 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MERYNAB BUSINESS CENTER

ضركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدضات  واستشااات  بعمال 

ضتنوعة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 ،29 شقة   ،32 عمااة  الزاكطزني، 

الطابق 1 - 90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد اواح نبي2 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : السيد بن بوبكر عبد هللا 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اواح نبي2 عنوانه)ا( إقاضة 

 52 عمااة األطلس اقم   ،1 الزضواي 

90000 طنجة املغرب.

السيد بن بوبكر عبد هللا عنوانه)ا( 

البراص القديمة حوضة بغمر 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اواح نبي2 عنوانه)ا( إقاضة 

 52 عمااة األطلس اقم   ،1 الزضواي 

90000 طنجة املغرب

السيد بن بوبكر عبد هللا عنوانه)ا( 

البراص القديمة حوضة بغمر 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3044.

918I

INFOPLUME

RABIE ACHAMAL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

9 1 شااع ضحمد الخاضس اقاضة 

ضيموزا 1 اقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

RABIE ACHAMAL شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقت 

الزقطوني، عمااة 32، الطابق 1، 

شقة اقم 29،   - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114993

 26 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 RABIE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.ACHAMAL

تجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية، املشروبات والتبغ.

زنقت   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 ،1 الطابق   ،32 عمااة  الزقطوني، 

طنجة   90000  -    ،29 اقم  شقة 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 900 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد كبوا عابد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  عابد  كبوا  السيد 
 90050  136 اقم  السقاية  ااس 

بصيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  عابد  كبوا  السيد 
 90050  136 اقم  السقاية  ااس 

بصيلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3206.

919I

FID-ACCEUIL

 CAFE SAPIN NAIM  SARL

AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FID-ACCEUIL

 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

  CAFE SAPIN NAIM  SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 88 

النعيم 6 نرجس ضكناس  - 50000 

ضكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52861

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يونيو   1 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. SAPIN NAIM  SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : ضقهى .
 88 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

 50000  - نرجس ضكناس    6 النعيم 

ضكناس املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : نجية   باين  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجية   باين  السيدة 
ضكناس   النرجس   6 النعيم   88 اقم 

50000 ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد باين فؤاد عنوانه)ا( البيطا 
البساتي  ضكناس  50000  اقم 562 

ضكناس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1661.

920I

FIDUBAC SARL

LCH DISTRIBUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162ضكرا شااع يوسف ابن تاشفي  

 NADOR، الشقة اقم 11 الناضوا

62000، nador maroc

LCH DISTRIBUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  162 

ضكرا، شااع يوسف بن تاشفي ، 

شقة اقم 11 الناظوا - 62000 

الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21843

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LCH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DISTRIBUTIONS

-استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

واألدوات  البناء  ضواد  وتصدير 

الزخرفية

واألدوات  البناء  ضواد  -توزيع 

الزخرفية.

 162   : االجتماعي  املقر  عنوا  

تاشفي ،  بن  يوسف  شااع  ضكرا، 

 62000  - الناظوا   11 اقم  شقة 

الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : البنيحياتي  السيد حمزة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  : الوزغااي  الكر1م  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد حمزة البنيحياتي عنوانه)ا( 

ضيساديت بني شيكر الناظوا 62000 

الناظوا املغرب.

الوزغااي   الكر1م  عبد  السيد 

عنوانه)ا( زنقة كونستانتنو دوضينيغيز 

7  52001 ضليلية إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد حمزة البنيحياتي عنوانه)ا( 

ضيساديت بني شيكر الناظوا 62000 

الناظوا املغرب

الوزغااي   الكر1م  عبد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة كونستانتنو دوضينيغيز 

7 52001 ضليلية إسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 657.

921I

AMDE

BRIDGE MAILLE SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BRIDGE MAILLE SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية اقاضة شهرزاد 3 الطابق 5 

النخي2 البيماء - 20340 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

492495

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BRIDGE MAILLE SARL AU

الشراء   •  : غرض الشركة بإيجاز 

والبيع واالستيراد والتمثي2 والتوزيع 

املواد  لجميع  عام  بشك2  والتجااة 

النسيجية  الجوااب  ضواد  وخاصة 

وكذلك قطع الغياا وامللحقات.

• إدااة واشة الحياكة.

• استيراد الخيوط بأنواعها..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 5 الطابق   3 شهرزاد  اقاضة  سمية 

الداا   20340  - البيماء  النخي2 

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : شاجري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد يوسف شاجري عنوانه)ا( 

عي   حي  الربيع  اقاضة  بوضية  شااع 

سلطا  ايموزاا كندا صفرو 31000 

صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد يوسف شاجري عنوانه)ا( 

عي   حي  الربيع  اقاضة  بوضية  شااع 

سلطا  ايموزاا كندا صفرو 31000 

صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاا1خ  البيماء   بالداا  التجاا1ة 

تحت اقم -.

922I

CAUDIFISC SARL

HMD SERVICE ET TRAVAUX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

CAUDIFISC SARL

43 زنقة في�سي خليفة الداا 

البيماء ، 20000، الداا البيماء 

املغرب

 HMD SERVICE ET TRAVAUX

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة الطابق األول الرقم 

6. - 20000 الداا البيماء املغرب.
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ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.433897

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2020 تقرا ح2  07 شتنبر  املؤاخ في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

 HMD SERVICE ET الشر1ك الوحيد

TRAVAUX  ضبلغ ابسمالها 100.000 

 12 اإلجتماعي  داهم وعنوا  ضقرها 
األول  الطابق  بوجمعة  صبري  زنقة 

البيماء  الداا   20000  -  .6 الرقم 

لعدم  نتيجة   : ل  نتيجة  املغرب 

لدى  وليس  الشركة،  تحقيق غرض 

سنوات  لعدة  بعمال  بي  الشركة 

بالشركة  حلت  التي  املالية  ولألزضة 

قرا الشر1ك ح2 الشركة بالرجوع إلى 

قواعد التصفية الخاصة بالشركة .

12 زنقة  و حدد ضقر التصفية ب 

صبري بوجمعة الطابق األول الرقم 6 

الداا البيماء - 20000 الداا البيماء 

املغرب. 

و عي :

صاضدي  ضحمد   السيد)ة(  

وعنوانه)ا( حي املسيرة 2 زنقة 8 الرقم 

املغرب  البيماء  الداا   20000  17

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

بكتوبر 2020 تحت اقم 751116.

923I

pro med bati sarl

PRO RHA  MED
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

pro med bati sarl

 N° 290 marjane 2 ، 50050،

meknes maroc

PRO RHA  MED شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة  
12  اقم  31  الطابق السفلي  حي 
الوحدة 1 - 50050 ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
52779

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   07
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.RHA  MED
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVER OU CONSTRUCTION
NEGOCE

 ORGANISTATION DES
. EVENEMENTS

  12 عنوا  املقر االجتماعي : زنقة  
اقم  31  الطابق السفلي  حي الوحدة 

1 - 50050 ضكناس املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد عبد الغني الغزالي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الغزالي  الغني  عبد  السيد 
حي     31 اقم     12 زنقة   عنوانه)ا( 

الوحدة 1 50050 ضكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الغزالي  الغني  عبد  السيد 
حي     31 اقم     12 زنقة   عنوانه)ا( 

الوحدة 1 50050 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1529.

92 I

la marocaine des bilans

IZIL INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

ضحج 11 يناير ضكتب اقم 8 عمااة 

بدااا حي الداخلة ، 80060، بكادير 

املغرب

IZIL INDUSTRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 

سفير تجزئة ف و 862 ضكتب اقم 

2 تقاطع شااع الحسن األول وشااع 

خالد بن الوليد بكادير - 80000 

بكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

46869

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 IZIL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.INDUSTRIES

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة  التجمي2  ضواد  وتسو1ق 

والتقسيط.

عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقم  ضكتب   862 و  تجزئة ف  سفير 

تقاطع شااع الحسن األول وشااع   2

 80000  - بكادير  الوليد  بن  خالد 

بكادير املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ز1اد العبا�سي :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العبا�سي  ز1اد  السيد 

 15 شقة   2 عمااة  هللا  ازق  اقاضة 

تابر1كت سال 11010 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العبا�سي  ز1اد  السيد 

 15 شقة   2 عمااة  هللا  ازق  اقاضة 

تابر1كت سال 11010 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98969.

925I

EUROMED COMPTA-SARL

ERGA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ERGA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 

املساا اقم 1106 شقة اقم 1 الحي 

الصناعي ضراكش - 0100  ضراكش 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.107797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   12 في  املؤاخ 

املصادقة على :

)ة( ضححد  عفرني  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   500

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( خالد 

عفرني بتاا1خ 11 ضااس 2021.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122201.

926I

aice compta

FSM LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

FSM LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

بحمد املجاتي إقاضة االلب الطابق 

1 الشقة اقم 8 حي املعاا1ف99 - 

20370 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 97887

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 FSM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LOGISTICS

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبمائع  العام  البري  النق2  بنشطة 

وتأجير املركبات بسائق.

زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

الطابق  االلب  إقاضة  املجاتي  بحمد 

 - املعاا1ف99  حي   8 اقم  الشقة   1

20370 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضروا  فقيري :  500 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : صوالحية  ضهدي  السيد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فقيري  ضروا   السيد 
ضراكش   6 اقم  الحمرة  تجزئة  ح.م 

40160 ضراكش املغرب.
السيد ضهدي صوالحية عنوانه)ا( 
اسيف س اقم 116 40160 ضراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فقيري  ضروا   السيد 
ضراكش   6 اقم  الحمرة  تجزئة  ح.م 

40160 ضراكش املغرب
السيد ضهدي صوالحية عنوانه)ا( 
اسيف س اقم 116 40160 ضراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773284.
927I

aice compta

LUSTROUS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
LUSTROUS شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
بحمد املجاتي إقاضة االلب الطابق 
1 الشقة اقم 8 حي املعاا1ف99 - 

20370 الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
 97879

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LUSTROUS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحذية  بصناف  جميع  وتصدير 

واملالبس وخاصة األحذية الر1اضية 

واملالبس  الر1اضية  واألحذية 

وإكسسوااات املوضة.

زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

الطابق  االلب  إقاضة  املجاتي  بحمد 

 - املعاا1ف99  حي   8 اقم  الشقة   1

20370 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : شهيم  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شهيم  الحسن  السيد 

اإلدايسية   شااع د اقم 59  20554 

الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شهيم  الحسن  السيد 

اإلدايسية   شااع د اقم 59  20554 

الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773283.

928I

BCNG

 STE: BLOOM BOOKS &

MORE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: BLOOM BOOKS & MORE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زاو1ة شااع 

عبد الرحيم بوعبيد و ضحج عمر 

الخيام الدااالبيماء - 20050 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497843

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BLOOM BOOKS & MORE

غرض الشركة بإيجاز : ضكتبة.

زاو1ة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضحج  و  بوعبيد  الرحيم  عبد  شااع 

 20050  - الدااالبيماء  الخيام  عمر 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

100.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

  : بنجاضع  كر1مة  السيدة 

 100 بقيمة  حصة   100.000,00

داهم للحصة .

 1.000  : بنجاضع  كر1مة  السيدة 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة كر1مة بنجاضع عنوانه)ا( 

54 تجزئة سالج شااع الحزام الكبير 

الداا   20050 الدااالبيماء  انفا 

البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة كر1مة بنجاضع عنوانه)ا( 

54 تجزئة سالج شااع الحزام الكبير 

الداا   20050 الدااالبيماء  انفا 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773355.

929I

Ste ORIENTAL AUDIT

 CENTRE BENABDELLAH

 DE KINESITHERAPIE ET DE

PHYSIOTHERAPIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

 CENTRE BENABDELLAH

 DE KINESITHERAPIE ET DE

PHYSIOTHERAPIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املح2 

اقم 1 عمااة 54 ال كولي  العرفا   - 

60000 وجدة املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.28935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرا ح2  09 شتنبر  املؤاخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 CENTRE BENABDELLAH
 DE KINESITHERAPIE ET DE
ضبلغ ابسمالها    PHYSIOTHERAPIE
ضقرها  وعنوا   داهم   700.000
 54 عمااة   1 اقم  املح2  اإلجتماعي 
وجدة   60000  - العرفا    كولي   ال 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة و اغالقها.
حي  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
 -   23 الحكمة تجزئة الكواللي لرقم 

60000 وجدة املغرب. 
و عي :

السيد)ة( ياسر   ضفيد  و عنوانه)ا( 
حي الحكمة تجزئة الكواللي لرقم 23  
)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   18 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 3027.

930I

FIDUCIAIRE CHEMS

BEST FOOD CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 BEST FOOD CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الحسن االول عمااة ب إقاضة نخيلة 
الطابق الرابع شقة 17 تمااة - 

12000 تمااة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

132365

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.FOOD CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

والدااسات  التسيير  و  االستشاااث 

والصناعات  الفالحي  املجال  في 

الزااعية.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

إقاضة نخيلة  ب  الحسن االول عمااة 

 - تمااة   17 شقة  الرابع  الطابق 

12000 تمااة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 510   : ضحمد  ضاجدي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  90   : الباهي   بوزكري  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد بوزكري الباهي  

حي   30 تجزئة الهدى فتح الخير اقم 

تمااة   12000 تمااة  الدهب  وادي 

املغرب.

عنوانه)ا(  ضحمد  ضاجدي  السيد 

الرباط  م  ي  ح   541 اقم  املنزه  حي 

10053 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد بوزكري الباهي  

حي   30 تجزئة الهدى فتح الخير اقم 

تمااة   12000 تمااة  الدهب  وادي 

املغرب

عنوانه)ا(  ضحمد  ضاجدي  السيد 

الرباط  م  ي  ح   541 اقم  املنزه  حي 

10053 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   16 بتاا1خ  بتمااة   االبتدائية 

2021 تحت اقم 137365.

931I

Ste ORIENTAL AUDIT

MAREL ARCHITECTURE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

MAREL ARCHITECTURE شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي سوق 

املغطاة جناح س الطابق   اقم ب   

- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36217

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MAREL ARCHITECTURE

ضهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضعمااي.
سوق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
املغطاة جناح س الطابق   اقم ب   

- 60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : ضروا   الوكيلي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضروا   الوكيلي  السيد 
جديد   حي  بوجدوا  زنقة   1403

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضروا   الوكيلي  السيد 
جديد   حي  بوجدوا  زنقة   1403

60000 تاوا1رت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   18 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 3021.

932I

FCF

MASTER CHEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FCF

 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الداا البيماء 

املغرب

MASTER CHEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

البستا  2 عمااة 1 ضح2 1 

البرنو�سي - 20600 الدااالبيماء 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.476227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   27 في  املؤاخ 

املصادقة على :

خالد  )ة(  السيد  تفو1ت 

اجتماعية  حصة   500 االسماعيلي 

ضن بص2 1.000 حصة لفائدة  السيد 

)ة( لطيفة بولعصفر بتاا1خ 27 نونبر 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772054.

933I

االتقا  للحسابات

A2RAY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقا  للحسابات

2 1 شااع ضراكش الطابق الثاني 
اقم 5 ، 62000، الناظوا املغرب

A2RAY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 

الكر1م الخطابي قيساا1ة قباء ضح2 
اقم 03 العروي - 62550 الناظوا 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21755

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 A2RAY : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRANS

النق2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبمائع  والدولي  الوطني 

الغير

في  املصحوبة  غير  األضتعة  نق2   -

الحجز لحساب الغير

- االستراد وتصدير املواد الغذائية 

وااللكترونية.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 

ضح2  الكر1م الخطابي قيساا1ة قباء 
الناظوا   62550  - العروي   03 اقم 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : العزوزي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : العساوي  اشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد يوسف العزوزي عنوانه)ا( 

الناظوا  العروي  ضيسوا  شااع 

62550 الناظوا املغرب.

السيد اشيد العساوي عنوانه)ا( 

حي واد وزاج العروي الناظوا 62550 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اشيد العساوي عنوانه)ا( 

حي واد وزاج العروي الناظوا 62550 

الناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 16 ضااس 

2021 تحت اقم 580.

934I

FCF

ATLANTIC TRUCK SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

FCF

 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الداا البيماء 

املغرب

 ATLANTIC TRUCK SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضجطية 

والد طالب ضديونة - 90 20 

الدااالبيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.458679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   29 في  املؤاخ 

املصادقة على :

عبدالنبي  )ة(  السيد  تفو1ت 
حصة اجتماعية ضن   500 الشهوبي 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 بص2 
يناير   29 بتاا1خ  يونس سكيريبا  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772055.
935I

FIDUSMAN

PROM AYOMED
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSMAN
 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE DAMAS
 1 ERE ETAGE BERRECHID،
26100، BERRECHID MAROC
PROM AYOMED  شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 67 شااع 
دضاس الطابق االول برشيد 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
1 971

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   26
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 PROM : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. AYOMED
ضنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي .
عنوا  املقر االجتماعي : 67 شااع 
 26100 دضاس الطابق االول برشيد 

برشيد املغرب.
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمد عياا :  1.000 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ضحمد عياا : 1000 بقيمة 
100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عياا  ضحمد  السيد 
الشراط   531 اقم  كوسطا  تجزئة 

بوزنيقة 13100 بوزنيقة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عياا  ضحمد  السيد 
الشراط   531 اقم  كوسطا  تجزئة 

بوزنيقة 13100 بوزنيقة  بوزنيقة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 2  .
936I

FCF

UPRAC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الداا البيماء 
املغرب

UPRAC شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
شفشاوني 2 زنقة 1 اقم  2 

البرنو�سي - 20600 الداااليماء 
املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.242647
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في  2 نونبر 2020 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
1 اقم  2  2 زنقة  «تجزئة شفشاوني 
الداااليماء   20600  - البرنو�سي 

زناتة  طر1ق   8 «اقم  إلى  املغرب» 

 20250  - السبع  عي   اجاء  حي 

الداااليماء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 7 7718.

937I

MOUSSAOUI HAJJI

OASIS HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

OASIS HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

الر1صاني عرب الصباح ز1ز  صندوق 

البريد 258 اافود - 52200 بافود 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1 709

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 OASIS : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.HOLDING

غرض الشركة بإيجاز : خدضات و 

اشغال فالحية  

بيع ضواد فالحية 

واالستغالل  الفالحية  االشغال   

الفالحي  

استغالل وتدبير االاا�سي الفالحية 

بيع املواد الفالحية   

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الر1صاني عرب الصباح ز1ز  صندوق 

بافود   52200  - اافود   258 البريد 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد بلحسا  ضحمد عبد الباا :  

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

 500   : سعد   بلحسا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بلحسا  ضحمد عبد الباا 

عنوانه)ا( شااع العيو  الحي الجديد 

اافود 52200 اافود املغرب.

عنوانه)ا(  السيد بلحسا  سعد  

اافود  الجديد  الحي  العيو   شااع 

52200 اافود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بلحسا  ضحمد عبد الباا 

عنوانه)ا( شااع العيو  الحي الجديد 

اافود 52200 اافود املغرب

عنوانه)ا(  السيد بلحسا  سعد  

اافود  الجديد  الحي  العيو   شااع 

52200 اافود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  بالرشيدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 415.

938I

ROOM MANAGEMENT

مسج اموبليي
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV LALLA YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

ضسج اضوبليي شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحر1ة الطابق 3 اقم  5  الداا 

البيماء  20120 الداا البيماء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496627

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   03

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

ضسج   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

اضوبليي.

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسو1ق  ,إدااة  واملشواة  العقاا1ة 

,تخطيط وتنفيذ  العقااات واألاا�سي 

ودعم  ,الوساطة  العقاا1ة  املشاايع 

 ، بعم  االستثماا,وبشك2  دااسة 

والتجاا1ة  املالية  العمليات  جميع 

والخدضية املتعلقة بشك2 ضباشر بو 

غير ضباشر باألشياء املذكواة بعاله بو 

التي قد تسه2 تنميتها..

 10  : االجتماعي  املقر  عنوا  
زنقة الحر1ة الطابق 3 اقم  5  الداا 

البيماء   الداا   20120 البيماء  

املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : العلمي   السيدة سااة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلمي  سااة  السيدة 
اقم   ضحج املقبرة داج ج س طابق 

لوا1زو    تجزئة  شقة    سفلي 

20000 الداا البيماء  املغرب .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العلمي  سااة  السيدة 
اقم   ضحج املقبرة داج ج س طابق 

لوا1زو    تجزئة  شقة    سفلي 

20000 الداا البيماء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772217.

939I

FLASH ECONOMIE

 ECDS EXPLOITATION

 CARRIERES

TERRASSEMENTS – ECT
إعال  ضتعدد القرااات

 ECDS EXPLOITATION

 CARRIERES TERRASSEMENTS

 – ECT

 ابسمالها .000.000،001. داهم

املقر اإلجتماعي: طر1ق ثانو1ة   11 

بوسكواة

الداا البيماء

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى  

 2021 ضااس   31 بتاا1خ  املنعقد 

للشركة املسماة  ECT - ،فقد تقراضا 

يلي.

v قرا الشر1ك الوحيد االحتفاظ 

القاطن  ضااتنس  ضيشال  بالسيد 

البيسا  تجزئة   334 بالبيماء 

بوسكواة النواصر البيماء   الحاض2 

. BE06664A لبطاقة اإلقاضة

ضسيرا وحيدا بتوقيع ضنفردا ملدة 

غير ضحددة. 

ضكواا  حنا   السيدة  تعيي      v

القاطنة بالبيماء 334  تجزئة البيسا 

لبطاقة  الحاضلة  النواصر  بوسكواة 

و     C434550 الوطنية  التعر1ف 

القاطنة  ويشو  خديجة  السيدة 

ضسعود  سيدي  ولد  بالبيماء 

بوسكواة الحاضلة للبطاقة التعر1ف  

بتوقيع   .BE 467541 الوطنية 

ضشترك ملدة غير ضحددة.

ضن   13 اقم  البند  تغيير        v

القانو  األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   1-

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 05 بتاا1خ  البيماء  بتاا1خ  البيماء 

ابر21 2021  تحت اقم  773305

قصد النشر و اإلعال 

9 0I

FLASH ECONOMIE

  EXPLOITATION  CARRIERES

DU  SUD ECDS
إعال  ضتعدد القرااات

  EXPLOITATION  CARRIERES

DU  SUD

ECDS

 ابسمالها 4.000.000،00 داهم

املقر اإلجتماعي: الطر1ق الثانو1ة  

 11 بوسكواة

الداا البيماء

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى  

 2021 ضااس   31 بتاا1خ  املنعقد 

،فقد   »  -  ECDS املسماة   للشركة 

تقراضا يلي.

الوحيد  الشر1ك  قرا      v  

ضااتنس  ضيشال  بالسيد  االحتفاظ 

القاطن بالبيماء 334 تجزئة البيسا 

بوسكواة النواصر البيماء   الحاض2 

. .BE06664A لبطاقة االقاضة

ضسيرا وحيدا بتوقيع ضنفردا ملدة 

غير ضحددة. 

ضكواا  حنا   السيدة  تعيي      v

القاطنة بالبيماء 334  تجزئة البيسا 

لبطاقة  الحاضلة  النواصر  بوسكواة 

و     C434550 الوطنية  التعر1ف 

القاطنة  ويشو  خديجة  السيدة 

ضسعود  سيدي  ولد  بالبيماء 

بوسكواة الحاضلة للبطاقة التعر1ف  

بتوقيع   .BE 467541 الوطنية 

ضشترك ملدة غير ضحددة.

ضن   15 اقم  البند  تغيير        v

القانو  األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 
 05 بتاا1خ  البيماء  بتاا1خ  البيماء 

ببر21 2021 تحت اقم 773307
قصد النشر و اإلعال 

9 1I

universal gestion

A&Z MARKETERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

universal gestion
اقاضة ابن عطية الطابق الثاني  اقم 
7 جليز ضراكش ، 0000 ، ضراكش 

املغرب
A&Z MARKETERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي إقاضة ابن 
عطية الطابق الثاني اقم 7 كليز - 

0000  ضراكش   املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.106015

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في  0 ضااس 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«إقاضة ابن عطية الطابق الثاني اقم 
7 كليز - 0000  ضراكش   املغرب» إلى 
ضبنى 59  «ببواب ضراكش ضنطقة 16 
الشقة 8  - 0000  ضراكش   املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122661.

9 2I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 BM ATLAS  بم اطلس امليل
IMLIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

  BM ATLAS IMLIL  2بم اطلس اضلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اضا  

نقيداا واكليم  - 45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1297

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 يونيو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

بم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. BM ATLAS IMLIL  2اطلس اضلي

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

ضيغة فالحية + ضشت2.

عنوا  املقر االجتماعي : دواا اضا  

نقيداا واكليم  - 45800 تنغير املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.200.000 داهم، ضقسم كالتالي:

السيد اتودا ضحمد :  600 حصة 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

 600   : ابراهيم  حمونو  السيد 

حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اتودا ضحمد عنوانه)ا( حي 

 19 الخمراء  الجز1رة  زنقة  السالم 

العيو  70000 العيو  املغرب.

السيد حمونو ابراهيم عنوانه)ا( 
تجز1ئة اكدال 2اقم  102 ايت ضلول  

80000  ايت ضلول  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اتودا ضحمد عنوانه)ا( حي 

 19 الخمراء  الجز1رة  زنقة  السالم 

العيو  70000 العيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت اقم 317.

943I
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فيكاضيد

 CENTRE DE LANGUE

 ZAHRAT AL OULOUM

PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

فيكاضيد

3، شااع الوحدة الطابق األول اقم 1 

، 93000، تطوا  املغرب

 CENTRE DE LANGUE ZAHRAT

   AL OULOUM PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : شااع 

الجيش امللكي عمااة هنية الطابق 

الثاني اقم 8 تطوا  - 9300 تطوا  

املغرب.

وفاة شر1ك

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.19515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 03 ضااس 2021 تم اإلعالم 

و  السفياني  ضحمد  الشر1ك  بوفاة 

 
ً
تبعا الواثة  على  حصصه  توزيع 

دجنبر   07 في  املؤاخ  اإلااثة  لرسم 

2020 بالشك2 األتي :

 62   ، البشير   جميلة   السيد)ة( 

حصة .

 82   ، السعدية فزاكة   السيد)ة( 

حصة .

  ، السفياني   ضصطفى  السيد)ة( 

82 حصة .

 132   ، آدم السفياني   السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( ساضي السفياني  ،  132 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس  بتاا1خ  2  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 687.

9  I

فيكاضيد

 CENTRE DE LANGUE

 ZAHRAT AL OULOUM

PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

فيكاضيد

3، شااع الوحدة الطابق األول اقم 1 

، 93000، تطوا  املغرب

 CENTRE DE LANGUE ZAHRAT

  AL OULOUM PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الجيش امللكي عمااة هنية الطابق 

الثاني اقم 8 تطوا   - 93000 

تطوا  املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.19515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   03 في  املؤاخ 

املصادقة على :

ضصطفى  )ة(  السيد  تفو1ت 

ضن  اجتماعية  حصة   82 السفياني 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    82 بص2 

آدم السفياني بتاا1خ 03 ضااس 2021.

تفو1ت السيد )ة( السعدية فزاكة 

 82 بص2  ضن  اجتماعية  حصة   81

ساضي  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

السفياني بتاا1خ 03 ضااس 2021.

السعدية  )ة(  السيد  تفو1ت 

حصة اجتماعية ضن بص2   1 فزاكة 

سعيد  )ة(  السيد  82 حصة لفائدة  

السفياني بتاا1خ 03 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس  بتاا1خ  2  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 687.

945I

AMDE

FELTSOFT SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FELTSOFT SARL AU شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 

 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3, 5ème étage,

 n° 22 Palmiers - Casablanca

البيماء 20340 الداا البيماء 

املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.486047

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا   2021 ضااس   16 في  املؤاخ 

ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 

 FELTSOFT الوحيد  الشر1ك  ذات 

 100.000 SARL AU  ضبلغ ابسمالها 

 Rue داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 Soumaya Résidence Shehrazade

 3, 5ème étage, n° 22 Palmiers -

الداا  البيماء 20340   Casablanca

سيولة   -  : املغرب نتيجة ل  البيماء 

ضادية.

- جائحة كواونا..

زنقة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

 5 الطابق   3 شهرزاد  اقاضة  سمية 

الداا   20340  - البيماء  النخي2 

البيماء املغرب. 

و عي :

و  صبيري  سفيا     السيد)ة( 
عنوانه)ا( اقم 45 زنقة املقلد العاقلي 

البيماء  بواكو    6 شقة   3 طابق 

املغرب  البيماء  الداا   20000

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 772861.

946I

Le Nutritif

Le Nutritif
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

Le Nutritif

OUJDA ، 6000، OUJDA Maroc

Le Nutritif شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

 BD  وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 Derfoufi n°57, immeuble Douhi

 étg 1 appt 2 - 6000 OUJDA

MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36945

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 Le  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.Nutritif

 Traiteur - : غرض الشركة بإيجاز

.Restauration

 BD   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 Derfoufi n°57, immeuble Douhi

 étg 1 appt 2 - 6000 OUJDA

.MAROC
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بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

  HABI Abdelhakim : السيد 

100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 HABI Abdelhakim السيد 

 AV HASSAN II 201 0 عنوانه)ا( 

.Casablanca Maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(   HABI Taoufiq السيد 

  BD YACOUB EL MANSOUR 121

6000 OUJDA Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1079.

9 8I

ائتمانية ضيسيو  كونساي

MEDINGENIERIE GC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ضيسيو  كونساي

9 ، زنقة لوايي اوز، عي  السبع ، 

20590، الداا البيماء املغرب

MEDINGENIERIE GC شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضجموعة 

التقدم، م س 2-17، البرنو�سي، - 

20300 البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497451

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MEDINGENIERIE GC

الهندسة    : غرض الشركة بإيجاز 

املدنية.

عنوا  املقر االجتماعي : ضجموعة 

 - البرنو�سي،   ،2-17 س  م  التقدم، 

20300 البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : عسول  وسام  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عسول  وسام  السيدة 

 ،2 اقم  بغداد11،  إقاضة  القدس 

البرنو�سي 2 20300 البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عسول  وسام  السيدة 

 ،2 اقم  بغداد11،  إقاضة  القدس 

البرنو�سي 2 20300 البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 2 7728.

9 9I

ضوتق العزوزي

NOTAM DEVLEPEMENT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تفو1ت حصص

ضوتق العزوزي

ضراكش جليز، 0000 ، ضراكش 

املغرب

NOTAM DEVLEPEMENT شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضشيخيت 

لغنانمة دواا سيدي بوز1د 

تمصلوحت  - 0000  ضراكش 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.57809

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تمت   2021 ضااس   30 في  املؤاخ 

املصادقة على :

Mhamed- )ة(  السيد  تفو1ت 

حصة   Hakim BENSLIMANE 50

حصة   100 بص2  ضن  اجتماعية 

 HAFID AMNAY لفائدة  السيد )ة( 

بتاا1خ 06 ببر21 2021.

 Nor-Dine )ة(  السيد  تفو1ت 

حصة   RACHDI EL YACOUBI 50

حصة   100 بص2  ضن  اجتماعية 

 HAFID AMNAY لفائدة  السيد )ة( 

بتاا1خ 22 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122670.

950I

ائتمانية ضنااة

 MOULOUD    مولود للطاقة 

ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ضنااة

18 زنقة ضوا1تانيا عمااة ضعالل 

شقة اقم 17 جليز ضراكش ضراكش، 

0000 ، ضراكش املغرب

 MOULOUD    ضولود للطاقة 

ENERGIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 8 

املنطقة الصناعية تجزئة 399 

املساا - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113241

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

:  ضولود  اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.MOULOUD ENERGIE    للطاقة

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات و اللوازم الفالحية.
 8 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املنطقة الصناعية تجزئة 399 املساا 

- 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

  : هللا  عبد  ضوالي  ضولود  السيد 

0   حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

السيد ضولود ضحمد :  360 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

هللا  عبد  ضوالي  ضولود  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة ا1اض اكدال 1 اقم 

  0000 بن علي  سيدي يوسف   12

ضراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ضحمد  ضولود  السيد 

  0000 شيشاوة  املحمدي  الحي 

شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

هللا  عبد  ضوالي  ضولود  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة ا1اض اكدال 1 اقم 

  0000 بن علي  سيدي يوسف   12

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122572.

951I
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El BACHTIRI MOHAMMED

MASCOPRO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

El BACHTIRI MOHAMMED

 rue laalouj lakbira seffah fes 20

، 30000، Fes Maroc

MASCOPRO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 

با�سي بلوك EXT 11 اقم 179 حي 

السالم سال - 11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

33229

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MASCOPRO

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير

 تسو1ق املنتجات الحيوانية

 بعمال البناء املتنوعة 

تجااة.

ضح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  

حي   179 اقم   EXT 11 بلوك  با�سي 

السالم سال - 11000 سال املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1000  : الهاشمي  عصام  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عصام الهاشمي عنوانه)ا( 

اسبانيا 2800p اسبانيا  اسبانيا .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عصام الهاشمي عنوانه)ا( 

إسبانيا  2800p اسبانيا  اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت اقم 310.

952I

AL ASSASSE AFFAIRES

ELI FORME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 ب العمااة 15 الطابق الثاني 

زنقة سبو املدينة الجديدة ضكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

ELI FORME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الحسن الثاني 2  زنقة تطوا  الشقة 

اقم 11 الطابق الثاني حمر1ة - 

50000 ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52867

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 نونبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ELI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FORME

التجمي2   : غرض الشركة بإيجاز 

الشبه  املنتوجات  في  املتاجرة   -

صيدالنية .

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الحسن الثاني 2  زنقة تطوا  الشقة 
 - حمر1ة  الثاني  الطابق   11 اقم 

50000 ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 600   : الشطاوي  كوثر  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ضحمد خالدي :  00  حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة كوثر الشطاوي عنوانه)ا( 
سيدي  حميد  الحاج  داب  اقم  2 

عمر 50000 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  خالدي  ضحمد  السيد 
داب سيدس عبد الرحما    33 اقم 

ضكناس   50000 عي�سي  باب  التاغي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة كوثر الشطاوي عنوانه)ا( 
سيدي  حميد  الحاج  داب  اقم  2 

عمر 50000 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1665.

953I

MA GLOBAL CONSULTING

PALONINO
إعال  ضتعدد القرااات

MA GLOBAL CONSULTING
زاو1ة شااع عبد املوضن و زنقة فا  

ز1الند إقاضة فميلة، الطابق الرابع، 

20000، الداا البيماء املغرب

PALONINO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 26 شااع 

ضرس السلطا  الشقة 3 الطابق 

األول  - - الدااالبيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.455197

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 18 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 
ضايلي: بيع 350 حصة ضن بص2 800 
حصة بملكية السيد فؤاد خطات إلى 
100 حصة  السيد ضصطفى غالببيع 
200 حصة بملكية السيد  ضن بص2 
ضصطفى  السيد  إلى  ضفم2  علي 
غالب املوافقة على السيد ضصطفى 
الوطنية  للبطاقة  الحاض2  غالب 
بتجزئة  والساكن   BL43299 اقم 
ضعروف  سيدي   72 اقم  املستقب2 

الدااالبيماء كشر1ك جديد.
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
تغيير تسمية الشركة لتصبح ضنذ اآل  

MGF PROMO :
قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تحيي  النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

املتعلق بتسمية الشركة
على  ينص  الذي   :6,7 اقم  بند 
ضايلي: املتعلقا  بالحصص وابسمال 

الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773415.

954I

AL ASSASSE AFFAIRES

TRANS HILAMIRI
إعال  ضتعدد القرااات

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 ب العمااة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة ضكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
TRANS HILAMIRI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: عمااة 
سهي2 الشقة اقم 1  ويسال  - - 

ضكناس املغرب.
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«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.46759

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 02 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

بيع الحصص االجتماعية الى السيد 

حسن العلمي

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي:  

تغيير الشك2 القانوني ضن شركة ذات 

الى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة ضن شر1ك وحيد

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تجزئة   167 تحو21 العنوا  الى اقم 

ا1اض ويسال  1 ضكناس

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

ضسير  العلمي  حسن  السيد  تعيي  

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي:  

تغيير الشك2 القانوني ضن شركة ذات 

الى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة ضن شر1ك وحيد

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

تجزئة   167 تحو21 العنوا  الى اقم 

ا1اض ويسال  1 ضكناس

الذي ينص على   :7 و   6 بند اقم 

بيع الحصص االجتماعية الى  ضايلي: 

السيد حسن العلمي

بند اقم 10 و 13: الذي ينص على 

العلمي  حسن  السيد  تعيي   ضايلي: 

ضسير وحيد للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1768.

955I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ITALY EXP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شااع ضوالي الحسن اقاضة البردعي 

عمااة ب الشقة اقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، ضراكش املغرب

ITALY EXP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ساحة 

الحر1ة شااع ضوالي الحسن اقاضة 

البردعي عمااة ب الشقة اقم 2 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113057

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ITALY  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

. EXP

تاجر،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بو وسيط(،  )تاجر  استيراد وتصدير 

بو  بالجملة  )تاجر(  القهوى  بيع 

بالتقسيط.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقاضة  الحسن  ضوالي  شااع  الحر1ة 

 2 اقم  الشقة  ب  عمااة  البردعي 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

  PARRELLO MARCO : السيد 

100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 PARRELLO MARCO السيد 

 VIA PARINI 13 C.A.P عنوانه)ا( 

 -  -   2 021 REGGIO EMILIA

ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 PARRELLO MARCO السيد 

 VIA PARINI 13 C.A.P عنوانه)ا( 

REGGIO EMILIA 021 2  - - ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم -.

956I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 LES MILLE ET UNE NUIT

DU DESERT DAGAFAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شااع ضوالي الحسن اقاضة البردعي 

عمااة ب الشقة اقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، ضراكش املغرب

 LES MILLE ET UNE NUIT DU

DESERT DAGAFAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ساحة 

الحر1ة شااع ضوالي الحسن اقاضة 

البردعي عمااة ب الشقة اقم 2 - 

0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113329

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 MILLE ET UNE NUIT DU DESERT

.DAGAFAY

داا   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، ا1اض   ، ضوتي2   ، فندق   ، ضيافة 

سياحي  ضجمع  وضطعم  ضيافة  بيت 

وجبات ضطبوخة   ، وجبات سريعة   ،

الحفالت  وتنظيم  الطعام  تقديم   ،

األحداث.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقاضة  الحسن  ضوالي  شااع  الحر1ة 

 -  2 اقم  الشقة  ب  عمااة  البردعي 

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  99 داهم، 

ضقسم كالتالي:

  : خالد  حسن  حادج  بن  السيد 

100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حسن  حادج  بن  السيد 

 ALMERKADH عنوانه)ا(  خالد 

DISTRICT  - دبي االضااات العربية .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حسن  حادج  بن  السيد 

 ALMERKADH عنوانه)ا(  خالد 

DISTRICT  - دبي  االضااات العربية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بمراكش  بتاا1خ - تحت اقم 

.-

957I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 MARBOUH مربوح سرفيس
SERVICES

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc
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 MARBOUH ضربوح سرفيس

SERVICES  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قصر 

خوترات النيف  - 45800 تنغير  

الغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3832

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 19 ضااس  املؤاخ في 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

سرفيس  ضربوح  الوحيد  الشر1ك 

ضبلغ     MARBOUH SERVICES
وعنوا   داهم   10.000 ابسمالها 

خوترات  قصر  اإلجتماعي  ضقرها 

النيف  - 45800 تنغير  الغرب نتيجة 

ل : االزضة االقتصادية.

قصر  التصفية ب   ضقر  و حدد 

تنغير    45800  - النيف   خوترات 

املغرب . 

و عي :

و  املربوح   هشام    السيد)ة( 

النيف  خوترات   قصر  عنوانه)ا( 

اافود 52200 اافود  املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

قصر    : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

خوترات النيف 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت اقم 272.

958I

SAFI CONSULTANT

 PHARMACIE AL YOUSR
ASFI

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT

عمااة ضيمونة الطابق الثاني حي 

الجر1فات اسفي ، 46000، اسفي 

املغرب

 PHARMACIE AL YOUSR ASFI

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 161 

اقاضة سمية حي املطاا  - 46000 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11451

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PHARMACIE AL YOUSR ASFI

غرض الشركة بإيجاز : صيدلي.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 161 

 46000  - املطاا   حي  سمية  اقاضة 

اسفي املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 700.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 7.000   : السيدة اضاب الحكيم 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة اضاب الحكيم عنوانه)ا( 
01 زنقة ا تجزئة الر1اض حي املدينة 

الجديدة 46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة اضاب الحكيم عنوانه)ا(  
املدينة  حي  الر1اض  تجزئة  ا  زنقة 

الجديدة 46000 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   17 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم -.

959I

AL ASSASSE AFFAIRES

PORTA FORTUNA NEGOCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 ب العمااة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة ضكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
 PORTA FORTUNA NEGOCE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 12 زنقة 
الهاي املدينة الجديدة - 50000 

ضكناس املغرب.
قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
.38081

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا ح2   2020 يناير   31 املؤاخ في 
 PORTA FORTUNA NEGOCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
ابسمالها  ضبلغ  الوحيد  الشر1ك 
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
املدينة  الهاي  زنقة   12 اإلجتماعي 
املغرب  ضكناس   50000  - الجديدة 

نتيجة لصعوبة ضالية.
و عي :

و  الخليفي  سعيد   السيد)ة( 
املدينة  الهاي  زنقة   12 عنوانه)ا( 
املغرب  ضكناس   50000 الجديدة  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
زنقة   12 وفي   2020 يناير   31 بتاا1خ 
 50000  - الجديدة   املدينة  الهاي 

ضكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  0  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 110.

960I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 REALISATION ET

 INNOVATION POUR

L›INDUSTRIE T.F.Z
إعال  ضتعدد القرااات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

 REALISATION ET INNOVATION

  POUR L›INDUSTRIE T.F.Z

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: بقعة 87 

ضنطقة الحرة للتصدير  - 10250 

طنجة املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.81 09

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 15 يوليوز 2017

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 اقم  قراا 

الحصة  بيع  على  ضوافقة  ضايلي: 

السيد اني سيلفيو ضن الشركة 10% 

الي السيد اني فر1دا1ك

على  ينص  الذي   :02 اقم  قراا 

تغييرالشك2 القانوني للشركة  ضايلي: 

ضن شركة ذات املسؤولية املحدودة  

املحدودة  املسؤولية  ذات  الىشركة 

ذات شر1ك واحد

على  ينص  الذي   :03 اقم  قراا 

في  التعديالت  على  ضوافقة  ضايلي: 
القانو   ضن   -7  6  1- اقم  البنود 

األسا�سي 

على  ينص  الذي  اقم  0:  قراا 

ضايلي: ضوافقة على القانو  األسا�سي 

الجديد

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 06: الذي ينص على ضايلي: 

املساهمات  ضن  املال  ابس  يتكو  

ini frederic  10000داهم  التالية 

ضغربي
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بند اقم 07: الذي ينص على ضايلي: 
عشرة  بمبلغ  املال  ابس  تحديد  تم 
ضائة  إلى  ضقسمة  وهي  داهم  آالف 
سهم بقيمة اسمية ضائة داهم لك2 
بالكاض2 وضخصصة  ضدفوعة   ، ضنها 
 ni fredericللمساهم الوحيد ، وهي

على  ينص  الذي   :01 اقم  بند 
املوقع  قب2  ضن  تشكيلها  تم  ضايلي: 
بدناه ، ضالك األسهم التي تم إنشاؤها 
ضسؤولية  ذات  شركة  وهي   ، بدناه 
والتي  الوحيد  للمساهم  ضحدودة 
والظهير  السااي  القانو   سيحكمها 

اقم 9 -97-1 ......يبقى دو  تغيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1010 2.

961I

االتقا  للحسابات

FACOLCIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقا  للحسابات
2 1 شااع ضراكش الطابق الثاني 
اقم 5 ، 62000، الناظوا املغرب

FACOLCIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 
عاا1ض بلوك 2 الناضوا - 62020 

الناضوا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21835
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.FACOLCIM
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غراء األسمنت.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 62020  - الناضوا   2 عاا1ض بلوك 

الناضوا املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : الحساني  عز1ز  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 500   : السيد عبد اإلله شمالل 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحساني  عز1ز  السيد 
دواا تاوا1رت بوستة سلوا  الناضوا 

62702 الناضوا املغرب.
شمالل  اإلله  عبد  السيد 
عنوانه)ا( قطاع 21 بلوك ب اقم 21 
الرباط  الر1اض  حي  الغالسي   زنقة 

10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحساني  عز1ز  السيد 
دواا تاوا1رت بوستة سلوا  الناضوا 

62702 الناضوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 05 ضااس 

2021 تحت اقم 501.

962I

ATLANTA CONSULTING

 PRESSING VERT-MARINE ’’
’’بريسينغ فير مرين

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ATLANTA CONSULTING
 KM 10, ROUTE D›EL

 JADIDA PL N° 206 B, 2EME
 ETAGE LISSASFA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PRESSING ’’                                   
VERT-MARINE ’’بريسينغ فير ضر1ن  
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قطعة 

املحيط ، الشق 1 ، قطعة باض اقم 

167 بوالد جراا دواا حاات والد عزوز 

نواصر - 20000 والد عزوز نواصر 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496187

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر   اإلقتماء 

 ’’  PRESSING VERT-MARINE  ’’

بريسينغ فير ضر1ن .

: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

،و  ،والتنقيح  ،والغسي2  الجاف 

ضن  الشحوم  إزالة  و  صباغة، 

املنسوجات  بنواع  وجميع  املالبس 

واإلكسسوااات..

قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املحيط ، الشق 1 ، قطعة باض اقم 

167 بوالد جراا دواا حاات والد عزوز 

نواصر  والد عزوز   20000  - نواصر 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد جبااة كر1م :  1.000 حصة 

بقيمة 100.000 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 36 السيد جبااة كر1م عنوانه)ا( 

ضمرابن كثير طابق 3شقة 7 املعاا1ف 

20000 الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة ليلى بنيس  عنوانه)ا( 60 

زنقة ضهدية حي السالم  20000 الداا 

البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771883.

963I

ضينااة فينانس جروب

لوكالودج لوما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضينااة فينانس جروب

52 شااع ضوالي اشيد شقة اقم 

7 الطابق الرابع جليز ضراكش ، 

0000 ، ضراكش املغرب

لوكالودج لوضا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 52 شااع 

ضوالي اشيد شقة اقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113403

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

لوكالودج لوضا.

داا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الميافة .

عنوا  املقر االجتماعي : 52 شااع 

الطابق   7 اقم  شقة  اشيد  ضوالي 

الرابع جليز - 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

جوز1ا   صوفي  نتالي  السيدة 

 10 حصة بقيمة   500   : بواسمواو 

داهم للحصة .
جو   ا1تشااد  بيرترا   السيد 

كر1تيا  ا1فوال  :  500 حصة بقيمة 

10 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

جوز1ا   صوفي  نتالي  السيدة 

 Rue Du  ,23 عنوانه)ا(  بواسمواو 

 Coteau Du Moulin 49080

Bouchemaine فرنسا.
جو   ا1تشااد  بيرترا   السيد 

 Rue  ,23 كر1تيا  ا1فوال  عنوانه)ا( 

 Du Coteau Du Moulin 49080

Bouchemaine فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

جوز1ا   صوفي  نتالي  السيدة 

 Rue Du  ,23 عنوانه)ا(  بواسمواو 

 Coteau Du Moulin 49080

Bouchemaine فرنسا
جو   ا1تشااد  بيرترا   السيد 

 Rue  ,23 كر1تيا  ا1فوال  عنوانه)ا( 

 Du Coteau Du Moulin 49080

Bouchemaine فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122707.

964I

la marocaine des bilans

STE EL TEPEYAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

ضحج 11 يناير ضكتب اقم 8 عمااة 

بدااا حي الداخلة ، 80060، بكادير 

املغرب

STE EL TEPEYAC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 111 
بلوك 07 حي فونتي اكادير - 80000 

بكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

46763
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TEPEYAC
غرض الشركة بإيجاز : قاعة شاي 

و وجبات خفيفة.
عنوا  املقر االجتماعي : اقم 111 
 80000  - 07 حي فونتي اكادير  بلوك 

بكادير املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد فاطمة توفيق :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
 500   : غويسيال  غزال   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة فاطمة توفيق عنوانه)ا( 
االضااات  ببوظبي   51295 ب  ص 
ببوظبي   51295 املتحدة  العربية 

االضااات العربية املتحدة.
السيدة غزال  غويسيال عنوانه)ا( 
5 شقة  حي بدااا داا السعادة عمااة 
اكادير   80000 بكادير  تيكيو1ن   03

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة غزال  غويسيال عنوانه)ا( 
5 شقة  حي بدااا داا السعادة عمااة 
اكادير   80000 بكادير  تيكيو1ن   03

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 98880.

965I

ضكتب الحسابات العباد

MASL PERDRIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب الحسابات العباد

23 بلوك 3 بئرانزاا  بنصفاا، 

31000، صفرو املغرب

MASL PERDRIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا زاو1ة 

عي  تمكناي صفرو - 31000 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3273

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MASL  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.PERDRIX

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن و انتاج البيض.

عنوا  املقر االجتماعي : دواا زاو1ة 

عي  تمكناي صفرو - 31000 صفرو 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  130.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 325   : الكااح  سفيا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 325   : الحدو�سي  السيد ضروا  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 325   : الكاض2  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 325   : جطيط  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكااح  سفيا   السيد 

صفرو  تمكناي  عي   الزاو1ة  دواا 

31000 صفرو املغرب.

السيد ضروا  الحدو�سي عنوانه)ا( 

صفرو   تمكناي  عي   الزاو1ة  دواا 

31000 صفرو املغرب.

عنوانه)ا(  السيد لحسن الكاض2  

صفرو  تمكناي  عي   الزاو1ة  دواا 

31000 صفرو املغرب.

السيد اشرف جطيط عنوانه)ا( 

صفرو  تمكناي  عي   الزاية  دواا 

31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضروا  الحدو�سي عنوانه)ا( 

صفرو  تمكناي  عي   الزاو1ة  دواا 

31000 صفرو املغرب

السيد اشرف جطيط عنوانه)ا( 

صفرو  تمكناي  عي   الزاو1ة  دواا 

31000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت اقم 217.

966I

ضـكـتب الكــوهن

SINASTONE
إعال  ضتعدد القرااات

ضـكـتب الكــوهن

52 شـااع الزاقطــونـي  - الداا 

البيماء ، 0 201، الداا البيماء 

املغــرب

SINASTONE «شركة  املساهمة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 8 زنقة 

ابراهيم النخاي املعاا1ف - 20330 

الداا البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
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اقم التقييد في السج2 التجااي: 
.424661

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤاخ في 05 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 
قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
تحو21 املقر اإلجتماعي للشركة ضن 8 
زنقة ابراهيم النخاي املعاا1ف الداا 
الى اوالد احمد اوالد عزوز  البيماء 
البيماء  الداا  النواصر  الفتح  ضلك 
طبقا لقراا املجلس اإلدااي للشركة  

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
تغيير الفص2   ضن القانو  األسا�سي 
الجمع  بانتماا املصادقة ضن طرف 

العام اإلستتنائي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771783.
967I

STE FIDUCONFIANCE

BEN PRIVATE PROTECTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
  BEN PRIVATE PROTECTION

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر 3 
الطابق االا�سي دواا والد الطيب 

السفلى فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
67087

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   05
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. PRIVATE PROTECTION

ضقاولة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

بضنية للمباني العاضة بوالخاصة.

ضتجر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطيب  دواا والد  االا�سي  الطابق   3

السفلى فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  : ضحمد   بناني  لحكيم  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضحمد  بناني  لحكيم  السيد 

حي  السالم  شااع   75 عنوانه)ا( 

النرجس ب  30000 فاس  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضحمد  بناني  لحكيم  السيد 

حي  السالم  شااع   75 عنوانه)ا( 

النرجس ب  30000 فاس  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1621.

968I

garrigues maroc, sarlau

Accenture Maghreb
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Accenture Maghreb شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  1 شااع 

املسيرة الخمراء الطابق الخاضس 

املعاا1ف - 20000 الدااالبيماء 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 30 ضااس 2021 تم  تحو21  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الخمراء  املسيرة  شااع   1 » ضن 

 20000  - الطابق الخاضس املعاا1ف 

شااع   73» إلى  املغرب»  الدااالبيماء 

بنفا الطابق 7  - 20000 الدااالبيماء  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773111.

969I

garrigues maroc, sarlau

AZINOR MOROCCO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

AZINOR MOROCCO شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 157 شااع 

بنفا الطابق السادس اقم 61 - 

20000 الدااالبيماء املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.297 99

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2020 نونبر   16 املؤاخ في 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

 AZINOR الوحيد  الشر1ك  ذات 

ابسمالها  ضبلغ    MOROCCO

1.000.000 داهم.

 157 اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا    

 61 شااع بنفا الطابق السادس اقم 

- 20000 الدااالبيماء املغرب نتيجة 

ل : تصفية ااادية.

 157 ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

شااع بنفا الطابق السادس اقم 61 - 

20000 الدااالبيماء املغرب. 

و عي :

 Nazir   Sadru السيد)ة( 

بنفا  شااع   157 عنوانه)ا(  و   Din

 20000  61 اقم  السادس  الطابق 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدااالبيماء 

للشركة.

 Rui Miguel   De السيد)ة( 

 Sousa Carneiro E Mortágua

Baptista و عنوانه)ا( 157 شااع بنفا 

 20000  61 اقم  السادس  الطابق 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدااالبيماء 

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773114.

970I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NORDICMA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شااع ضوالي الحسن اقاضة البردعي 

عمااة ب الشقة اقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، ضراكش املغرب

NORDICMA  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ساحة 
الحر1ة شااع ضوالي الحسن اقاضة 

البردعي عمااة ب الشقة اقم 2 
ضراكش 0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113055

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. NORDICMA
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  العاضة  ضتجراألغدية   ، بالتفصي2 

التبغ
تاجر الصحف واملجالت الدوا1ة

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقاضة  الحسن  ضوالي  شااع  الحر1ة 
 2 اقم  الشقة  ب  عمااة  البردعي 

ضراكش 0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
  : بشرف  ضحمد  العمري  السيد 
100 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
بشرف  ضحمد  العمري  السيد 
اقاضة  عائشة  ابن  زنقة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000  16 اقم  الحديقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
بشرف  ضحمد  العمري  السيد 
اقاضة  عائشة  ابن  زنقة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000  16 اقم  الحديقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم -.
971I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CAMAXTIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شااع ضوالي الحسن اقاضة البردعي 
عمااة ب الشقة اقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، ضراكش املغرب
CAMAXTIMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي سيدي 

بن سليما  قاعة السوا  - 0000  
ضراكش املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   10 في  املؤاخ 

املصادقة على :
 GERARD )ة(  السيد  تفو1ت 
YVES OSCAR BENOIT  20 حصة 
حصة   100 بص2  ضن  اجتماعية 
 MARIA DEL )ة(   السيد  لفائدة  
 CARMEN SANCHEZ GARCIA
Ep. BENOIT بتاا1خ 10 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122466.
972I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CAMAXTIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شااع ضوالي الحسن اقاضة البردعي 
عمااة ب الشقة اقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، ضراكش املغرب
CAMAXTIMA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي سيدي 

بن سليما  قاعة السوا - 0000  

ضراكش املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 10 فبراير  املؤاخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

  SANCHEZ GARCIA Ep. BENOIT

MARIA DEL CARMEN كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122466.

973I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CAMAXTIMA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 الشك2 القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شااع ضوالي الحسن اقاضة البردعي 

عمااة ب الشقة اقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، ضراكش املغرب

CAMAXTIMA  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

و عنوا  ضقرها االجتماعي سيدي 

بن سليما  قاعة السوا - 0000  

ضراكش .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 10 فبراير 2021 تم تحو21 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122466.

97 I

FLASH ECONOMIE

MATIMEX  ماتيميكس

إعال  ضتعدد القرااات

MATIMEX  ضاتيميكس

ابسمالها 3.000.000,00 داهم

املقر اإلجتماعي: طر1ق 3007 ، اض2 

هالل ، بوسكواة

الداا البيماء

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى  

 2021 ضااس   31 بتاا1خ  املنعقد 

ضاتيميكس   املسماة    للشركة 

MATIMEX ،فقد تقراضا يلي.

الوحيد  الشر1ك  قرا       v  

ضااتنس  ضيشال  بالسيد  االحتفاظ 

القاطن بالبيماء 334 تجزئة البيسا 

بوسكواة النواصر البيماء   الحاض2 

لبطاقة االقاضة BE06664A. .ضسيرا 

غير  ملدة  ضنفردا  بتوقيع  وحيدا 

ضحددة. 

ضكواا  حنا   السيدة  تعيي      v

القاطنة بالبيماء 334  تجزئة البيسا 

بوسكواة النواصر    الحاضلة لبطاقة 

و     C434550 الوطنية  التعر1ف 

القاطنة  ويشو  خديجة  السيدة 

ضسعود  سيدي  ولد  بالبيماء 

بوسكواة الحاضلة للبطاقة التعر1ف  

بتوقيع   .BE 467541 الوطنية 

ضشترك ملدة غير ضحددة.

ضن   13 اقم  البند  تغيير        v

القانو  األسا�سي. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالداا  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

 05 بتاا1خ  البيماء  بتاا1خ  البيماء 

ابر21 2021  تحت اقم  773306

قصد النشر و اإلعال 

975I
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ADVOLIS

H.A.JELLOUL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

H.A.JELLOUL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 20 إقاضة 

إسلي كولف شااع ضوالي الحسن - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36725

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.H.A.JELLOUL

عملية   -  : غرض الشركة بإيجاز 

استثماا األسهم القابمة.

عنوا  املقر االجتماعي : 20 إقاضة 

 - إسلي كولف شااع ضوالي الحسن 

60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

10.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

 16   : عمرتي  فاطمة   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   7   : السيدة عتيقة عمرو 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة فاطمة الزهراء عمرو :  7 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   1   : السيد بوبكر عمرو 
بقيمة 100 داهم للحصة .

:   1 حصة  السيد ادايس عمرو 
بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   1   : عمرو  عمر  السيد 
بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   7   : السيدة عفاف عمرو 
بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   7   : عمرو  السيدة بسماء 
بقيمة 100 داهم للحصة .

:   1 حصة  السيد ضحمد عمرو 
بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة فاطمة  عمرتي عنوانه)ا( 
زنقة  ابو بكر الصديق اقم  2 60000 

وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  عمرو  عتيقة  السيدة 
اقم  2  الصديق  بكر  ابو  زنقة  

60000 وجدة املغرب.
عمرو  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة  ابي بكر الصديق اقم 

20 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  بوبكرعمرو  السيد 
كولف  الحسن  ضوالي  االضير  شااع  
اسلي اقم 20 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  عمرو  ادايس  السيد 
 20 اقم  الصديق  بكر  ابي  زنقة  

60000 وجدة املغرب.
 20 عنوانه)ا(  عمرو  عمر  السيد 
اقاضة ضيموزة عمااة   2 شااع ادايس 
10 م ج  50000 ضكناس  الف شقة 

املغرب.
عنوانه)ا(  عمرو  عفاف  السيدة 
شااع طااق بن ز1اد الشقة اقم   36
القنيطرة   1 020 اضيمة  اقاضة   13

املغرب.
عنوانه)ا(  عمرو  اسماء  السيدة 

كندا J4L 3J7 كندا كندا.
عنوانه)ا(  عمرو  ضحمد  السيد 

فرنسا 75018 باايس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عمرو  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة  ابي بكر الصديق اقم 

20 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   02 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 9 7.

976I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

YEC  - KORÂME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

YEC  - KORÂME   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي قاعة 

بناهيط داب اه2 فاس اقم 0 /43  

- 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

109733

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 دجنبر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 YEC  - اإلقتماء بمختصر تسميتها : 

.  KORÂME

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الصناعة التقليدية   , ضواد التجمي2 

وصنع وبيع املالبس.

شراء وبيع املواد الغدائية..

قاعة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بناهيط داب اه2 فاس اقم 40/43  

- 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 50   : فيغونيك   السيدة الفو  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيدة املبروكي ليلى  :  50 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

فيغونيك   الفو   السيدة 

  0000 ضخيم الغول    54 عنوانه)ا( 

ضراكش  املغرب.

عنوانه)ا(  ليلى   املبروكي  السيدة 

اقاضة الحديقة الكبرى ب اقم 7 جليز  

0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

فيغونيك   الفو   السيدة 

  000 الغول   ضخيم   54 عنوانه)ا( 

ضراكش املغرب

عنوانه)ا(  ليلى   املبروكي  السيدة 

اقاضة الحديقة الكبرى ب اقم 7 جليز  

000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم  11891.

977I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD PAPILLON
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجاا1ة يوجد 

ضقرها االجتماعي باملغرب

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

RIAD PAPILLON «شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»
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وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقم 15 

داب تزوكاا1ن املدينة - 0000  

ضراكش املغرب .

«إغالق فرع تابع لشركة تجاا1ة 

يوجد ضقرها االجتماعي باملغرب»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.46501

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 02 نونبر 2020 تقرا إغالق 

 RIAD PAPILLON فرع تابع لشركة 

داب  في  عنوانه  والكائن   - تسميته 
الز1تو   ا1اض   18 اقم  الجدبيد 

القديم  - 0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

دجنبر   03 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 7 1180.

978I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ATELIER 73
إعال  ضتعدد القرااات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

ATELIER 73  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقاضة 

اديال ب شااع الدكتوا سجلما�سي 

الطابق 1 شقة 1 بواكو   - - الداا 

البيماء  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.89 89

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 22 يوليوز 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

 150.000 ضن  الشركة  ااسمال  افع 

جااي  دين  بمقاضاة   450.000 الى 

ضد الشركة

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

العنوا   الى  الشركة  ضقر  تحو21 

الجديد الكائن باقاضة اديال ب شااع 

الدكتوا سجلما�سي الطابق 1 شقة 1 

بواكو  الدااالبيماء

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

قبول اسقالة السيد اضا جابري ضن 

ضنصبه كمسيرللشركة ويعي  السيد 

ضحمد اضزي ضسير وحيد للشركة ملدة 

غير ضحدودة 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

العنوا   الى  الشركة  ضقر  تحو21 

الجديد الكائن باقاضة اديال ب شااع 

الدكتوا سجلما�سي الطابق 1 شقة 1 

بواكو  الدااالبيماء

بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

 150.000 ضن  الشركة  ااسمال  افع 

جااي  دين  بمقاضاة   450.000 الى 

ضد الشركة

على  ينص  الذي   :  38 اقم  بند 

ضايلي: تعي  السيد ضحمد اضزي ضسير 

وحيد للشركة ملدة غير ضحدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 117955.

979I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

AVENTURE BERBÈRE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تعيي  ضسير جديد للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

AVENTURE BERBÈRE   شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

حمدا  55 شااع الحسن الثاني 

شقة 33  - 0000  ضراكش املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.13991

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تم تعيي   املؤاخ في 16 شتنبر 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

كمسير   PIHOUE MARGARETH

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   09 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 118283.

980I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD AL ASSALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

RIAD AL ASSALA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 19داب 

السقاية عرصة ضوالي ضو�سى زنقة 

املستوصف  - 0000  ضراكش 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.22035

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 13 يناير 2020 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ضوالي  عرصة  السقاية  «19داب 

  0000  - املستوصف   زنقة  ضو�سى 

ضسمى  «ضلك  إلى  املغرب»  ضراكش 

 - الجنانات   جماعة  النخي2  اضينة 

0000  ضراكش   املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   11 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 118398.

981I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

THE YOGI IN ME

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

THE YOGI IN ME  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة ادام 

بالزا الطابق السفلي اقم 3-8  شااع 

يوغزالفيا  جليز  - 0000  ضراكش  

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.85743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحو21   تم    2019 ضاي  املؤاخ في  1 

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«عمااة ادام بالزا الطابق السفلي اقم 

48-3 شااع يوغزالفيا  جليز  - 0000  

ضراكش  املغرب» إلى «جوهرة االطلس 

  0000  - طر1ق اوا1كة    1098 اقم 

ضراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 118783.

982I
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FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PERSOPROJECT MAROC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

ح2 شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

PERSOPROJECT MAROC شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي السعادة 

دواا الحفرة داا بناصر املجمع 

السكني ضوحا عمااة اقم 5 شقة 

7 الطابق االول  - 0000  ضراكش 

املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.65993

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 07 بكتوبر 2020 تقرا ح2 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

 PERSOPROJECT الوحيد  الشر1ك 

 10.000 ابسمالها  ضبلغ    MAROC

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 

بناصر  داا  الحفرة  دواا  السعادة 

اقم  عمااة  ضوحا  السكني  املجمع 

  0000  - الطابق االول    7 شقة   5

لعدم   : ل  نتيجة  املغرب  ضراكش 

ضردودية الشركة .

و حدد ضقر التصفية ب السعادة 

دواا الحفرة داا بناصر املجمع السكني 

الطابق   7 شقة   5 ضوحا عمااة اقم 

االول  - 0000  ضراكش  املغرب. 

و عي :

السيد)ة( اشيد  وهبي  و عنوانه)ا( 

بناصر  داا  الحفرة  دواا  السعادة 

 5 اقم  السكني ضوحا عمااة  املجمع 

شقة 7 الطابق االول  0000  ضراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

بناصر  داا  الحفرة  دواا  السعادة   :

 5 اقم  السكني ضوحا عمااة  املجمع 

شقة 7 الطابق االول ضراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  بتاا1خ  1  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 118512.

983I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PALAIS PALMERAIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

PALAIS PALMERAIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

يوغزالفيا ضمر الغندواي بلوك ف 

اقم 8 جليز - 0000  ضراكش املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.33789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في 15 شتنبر 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبلغ    PALAIS PALMERAIE

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

زنقة يوغزالفيا   61 ضقرها اإلجتماعي 

8 جليز  ضمر الغندواي بلوك ف اقم 

 : ضراكش املغرب نتيجة ل    0000  -

عدم املردودية .

و حدد ضقر التصفية ب 61 زنقة 

ف  بلوك  الغندواي  ضمر  يوغزالفيا 

اقم 8 جليز - 0000  ضراكش املغرب. 

و عي :

و  دغاكي  اولفيي   السيد)ة( 

ضمر  يوغزالفيا  زنقة   61 عنوانه)ا( 

جليز   8 اقم  ف  بلوك  الغندواي 

)ة(  0000  ضراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

زنقة يوغزالفيا ضمر الغندواي   61  :

بلوك ف اقم 8 جليز ضراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  بتاا1خ  1  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 118453.

98 I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAJORELLE SNACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 

حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب

MAJORELLE SNACK  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 34 زنقة 

ضاجوا21 عمااة امليرادوا ضاجوا21 

اقم 9  - 0000  ضراكش  املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.59305

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في 30 شتنبر 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبلغ     MAJORELLE SNACK

وعنوا   داهم   10.000 ابسمالها 

زنقة ضاجوا21   34 ضقرها اإلجتماعي 

 -   9 اقم  ضاجوا21  امليرادوا  عمااة 

 : املغرب نتيجة ل  ضراكش     0000

عدم املردودية .

و حدد ضقر التصفية ب 34 زنقة 
ضاجوا21  امليرادوا  عمااة  ضاجوا21 

اقم 9  - 0000  ضراكش املغرب. 
و عي :

 VICTOR  SANZ السيد)ة( 
زنقة   34 عنوانه)ا(  و   MARTINEZ
ضاجوا21  امليرادوا  عمااة  ضاجوا21 
املغرب  ضراكش    0000   9 اقم 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
زنقة ضاجوا21 عمااة امليرادوا   34  :

ضاجوا21 اقم 9 ضراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر  بتاا1خ  1  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 118454.
985I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PROTECT LIFE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شااع ضحمد الخاضس عمااة بن 
حفصية الطايق االول اقم الشقة 1 

جليز، 40060، ضراكش املغرب
PROTECT LIFE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : داب 
العرعاا الطابق االول ب1 حي 

ضوازاا  ايت اوا1ر - 0000  ضراكش 
املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.99811
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2020 يونيو   30 في  املؤاخ 
ذات  شركة   PROTECT LIFE ح2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 
 50.000 ابسمالها  ضبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا   داهم 
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حي  الطابق االول ب1  العرعاا  داب 

ضوازاا  ايت اوا1ر - 0000  ضراكش 

املغرب نتيجة لقف2 الشركة.

و عي :

و  كاتا    اوغيليا   السيد)ة( 
عنوانه)ا( داب العرعاا الطابق االول 

  0000 حي ضوازاا  ايت اوا1ر  ب1 

ضراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

داب  وفي   2020 يونيو   03 بتاا1خ 

حي  ب1  االول  الطابق  العرعاا 

ضوازاا  ايت اوا1ر - 0000  ضراكش 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2020 تحت اقم 118816.

986I

COMPTE A JOUR

COOCLY FOODTECH
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

COOCLY FOODTECH شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي حي اوالد 

لحسن اقم 07 زنقة 05 - 620000 

الناظوا املغرب.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

18887

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 ضااس   01 املؤاخ في 

 COOCLY» ضن  الشركة  تسمية 

. «kogi music» إلى «FOODTECH

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 18 ضااس 

2021 تحت اقم 576.

987I

LA FIDESSA

MEDI CROSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، ضراكش 

املغرب

MEDI CROSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 1 

داا الطالبة شااع ضحمد السادس 

شيشاوة - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1759

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 MEDI  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.CROSS

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط  الصيدالنية  املواد  وبيع 

.PARAPHARMACIE
 1 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

السادس  ضحمد  شااع  الطالبة  داا 

شيشاوة - 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 680  : السيد نوا الدين ادحيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد خالد  هزضيري :  680 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عبد االله   هزضيري :  680 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

:  680 حصة  السيد توفيق اافع 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عالء الدين لجا�سي :  680 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

ادحيدة  الدين  نوا  السيد 
-ضراكش-  ضراكش  ابواب  عنوانه)ا( 

0000  ضراكش املغرب.
عنوانه)ا(  هزضيري  خالد   السيد 
  0000  - -ضراكش  السالم  ا1اض 

ضراكش املغرب.
هزضيري  االله    عبد  السيد 
-ضراكش-  البستا   تجزئة  عنوانه)ا( 

0000  ضراكش املغرب.
عنوانه)ا(  اافع  توفيق  السيد 
  0000 -ضراكش-  النخي2  تجزئة 

ضراكش املغرب.
لجا�سي  الدين  عالء  السيد 
-ضراكش-  الطالبة  داا   1 عنوانه)ا( 

0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ادحيدة  الدين  نوا  السيد 
-ضراكش-  ضراكش  ابواب  عنوانه)ا( 

0000  ضراكش املغرب
عنوانه)ا(  هزضيري  خالد   السيد 
  0000  - -ضراكش  السالم  ا1اض 

ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باضنتانوت  بتاا1خ 02 ببر21 

2021 تحت اقم 72/2021.
988I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

ANDAGAL BETON  أنداكال  
بيطون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد ضدة ضزاولة ضهام املسيرين

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شااع يوسف إبن تاشفي  اقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

ANDAGAL BETON  بنداكال  
بيطو  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: طر1ق 
تطوا ،ب ب ك 9 ، دواا ضشالوة، 

املداا الحمااي بحراو1ي  - 90070 
طنجة املغرب.

«تجديد ضدة ضزاولة ضهام املسيرين»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

. 2291
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 22 ضااس 2021
ضهام  ضزاولة  ضدة  تجديد  تقرا 

املسيرين ملدة: 99 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   31 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 0928 2.

989I

LA COMPTACTIVE SARL AU

 LABORATOIRE GÉNÉRAL
 DES BÂTIMENTS & ROUTES

-LGBR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمااة اقم 52 ضكتب 8ـــB الطابق 
الثالت شااع ضوالي اشيد كليز 

ضراكش ، 0000 ، ضراكش املغرب
 LABORATOIRE GÉNÉRAL DES
 BÂTIMENTS & ROUTES -LGBR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد الخاضس عمااة جكاا الطابق 
الخاضس الشقة اقم 33 جليز  - 

0000  ضراكش املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.110957

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
املؤاخ في 15 ضااس 2021 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«شااع ضحمد الخاضس عمااة جكاا 
 33 اقم  الشقة  الخاضس  الطابق 
إلى  ضراكش املغرب»    0000  - جليز  
اقم  األول،  الطابق   2 اقم  «الشقة 
837 املساا ضراكش - 0100  ضراكش  

املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122521.

990I

EL BAY MOLEN

TAYEB ENTRETIEN sarlau
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

EL BAY MOLEN

 Rue amine raihani N 1 ASILAH ،

900050، ASILAH MAROC

 TAYEB ENTRETIEN sarlau

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 29 شااع 

عمر ابن العاص الطابق 3 اقم 26 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112033

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   13

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TAYEB : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.ENTRETIEN sarlau

اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات.

29 شااع  عنوا  املقر االجتماعي : 

 - عمر ابن العاص الطابق 3 اقم 26 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : السيد اوالد الطيب خالد 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

خالد  الطيب  اوالد  السيد 
عنوانه)ا( حي الحاج املختاا شااع 75 

اقم 20 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
خالد  الطيب  اوالد  السيد 
عنوانه)ا( حي الحاج املختاا شااع 75 

اقم 20 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 01212253320.

991I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

KEBAB DE FRANCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME
 ETAGE GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KEBAB DE FRANCE شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 
الكر1م الخطابي اقاضة جواد 109 
الطابق 3 شقة 43 كليز ضراكش 

0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
112359

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   07
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 KEBAB : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.DE FRANCE
بق2  باا    : غرض الشركة بإيجاز 

ضن خمسة بشخاص
وجبات سريعة خفيفة

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
جواد  اقاضة  الخطابي  الكر1م  عبد 
109 الطابق 3 شقة 43 كليز ضراكش 

0000  ضراكش املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
ضااوك:   ضيمو   ضهدي  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
ضااوك  ضيمو   ضهدي  السيد 
السكني  برستيجيا  ضبنى  عنوانه)ا( 
173 شقة 6 0000  ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

ضااوك  ضيمو   ضهدي  السيد 
السكني  برستيجيا  ضبنى  عنوانه)ا( 
173 شقة 6 0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   19 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121635.

992I

العيو  استشااات

SALHI SUD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

العيو  استشااات
اقم 31 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب
SALHI SUD شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : شااع 

كلو  اقم 08 حي الفداء  - 70000 

العيو  املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.18609

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 املؤاخ في 26 ضااس 

شركة ذات ضسؤولية   SALHI SUD

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد ضبلغ 

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي شااع كلو  اقم 08 

70000 العيو  املغرب   - حي الفداء  

باي  تقم  لم  الشركة  ال   ل  نتيجة 

نشاط .

و عي :

السيد)ة( عبد الكر1م    الصالحي 

ليبوا1ن  زنقة  وعنوانه)ا(  2 

 20000   15 الشقة  الثاني  الطابق 

)ة(  املغرب كمصفي  البيماء   الداا 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

شااع  وفي   2021 ضااس   26 بتاا1خ 

 70000  - حي الفداء    08 كلو  اقم 

العيو  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1077.

993I

KHOUYI BADIA

SM2K PRO-INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

ضكناس ، 50000، ضكناس املغرب

SM2K PRO-INVEST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املح2 

اقم 271 تجزئة ضرجا  1  - 50000 

ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52821

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SM2K : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.PRO-INVEST SARL

املباني،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال بو إنشاءات  ضنعش عقااات، 

ضتنوعة. .

املح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 50000  -   1 271 تجزئة ضرجا   اقم 

ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 330   : صديقي  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ضحمد ضلول :  330 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 340   : ضصطفى  احاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضحمد صديقي عنوانه)ا( 

 1-2 ضرجا   جنا    250 اقم  فيال 

50000 ضكناس املغرب.

عنوانه)ا(  ضلول  ضحمد  السيد 

258 النعيم 2 شااع ضحمد السادس 

50000 ضكناس املغرب.

السيد احاوي ضصطفى عنوانه)ا( 

حي عي  تاوجدات اقم 18 حي النهمة 

القر1ة  1100 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضحمد صديقي عنوانه)ا( 

 1-2 ضرجا   جنا    250 اقم  فيال 

50000 ضكناس املغرب

عنوانه)ا(  ضلول  ضحمد  السيد 

258 النعيم 2 شااع ضحمد السادس 

50000 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1600.

99 I

العيو  استشااات

LAY SERCOM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

العيو  استشااات
اقم 31 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب

LAY SERCOM شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : شااع 

الحزام اقم 319 حي الوحدة 01  - 

70000  العيو   املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.15055

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2021 ضااس   29 في  املؤاخ 

ذات  شركة   LAY SERCOM ح2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

 100.000 ابسمالها  ضبلغ  الوحيد 

داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

 -   01 حي الوحدة   319 الحزام اقم 

العيو   املغرب نتيجة لال     70000

الشركة لم تقم باي نشاط .

و عي :

و  خيري  الحسن    السيد)ة( 

حي   59 اقم  شالة  ااع  عنوانه)ا( 

التقدم سوق السبت عمالة الفقيه 

الفقيه بن صالح   23000 بن صالح 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

شااع  وفي   2021 ببر21   07 بتاا1خ 

 -   01 حي الوحدة   319 الحزام اقم 

70000 العيو  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1078.

995I

AL ASSASSE AFFAIRES

SOUKA MEKNES SARL AU
إعال  ضتعدد القرااات

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 ب العمااة 15 الطابق الثاني 

زنقة سبو املدينة الجديدة ضكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

 SOUKA MEKNES SARL AU

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 158 

تجزئة الصحراء 2 شااع ضحمد 

السادس ضكناس - - ضكناس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

. 1009

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 02 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

الى  للشركة  التجااي  االسم  تغيير 

 BENKIRANE PEPINIERE SARL

AU

على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 

 : التجااي  النشاط  إضافة  ضايلي: 

 Production et commercialisation

 des plans certifies et des plantes

ornementales

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تحو21 العنوا  الى : ايت عبد السالم 

ايت يعزم اكوااي الحاجب ضكناس

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :2 اقم  بند 

 : التجااي  النشاط  إضافة  ضايلي: 

 production et commercialisation

 des plans certifies et des plantes

ornementales

بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

الى  للشركة  التجااي  االسم  تغيير 

 BENKIRANE PEPINIERE SARL

AU

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

تحو21 العنوا  الى : ايت عبد السالم 

ايت يعزم اكوااي الحاجب ضكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1782.

996I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

SORAHAMEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

زنقة ضليلية اقاضة اطلس الطابق 

الثالث شقة اقم  1 حمر1ة ، 

50000، ضكناس املغرب

SORAHAMEK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضتجر اقم 

1 تجزئة ا1اض اإلسماعلية اقم 

432 حي ضرجا   - 50050  ضكناس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52725

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SORAHAMEK

غرض الشركة بإيجاز : ضقاولة في 

االشغال املختلفة او البناء
اإلنعاش العقااي

ضمو  الحفالت  .
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عنوا  املقر االجتماعي : ضتجر اقم 
1 تجزئة ا1اض اإلسماعلية اقم 432 
حي ضرجا   - 50050  ضكناس املغرب 
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
  : السيد ضوالي الرشيد قابقوس  
600 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
  00   : السيدة حبيبة قابقوس  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
قابقوس   الرشيد  ضوالي  السيد 
املنصوا   تجزئة   122 اقم  عنوانه)ا( 

50050 ضكناس املغرب .
السيدة حبيبة قابقوس  عنوانه)ا( 
 50050 تجزئة املنصوا     122 اقم 

ضكناس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
قابقوس   الرشيد  ضوالي  السيد 
املنصوا    تجزئة   122 اقم  عنوانه)ا( 

50050 ضكناس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   18 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 2  1.

997I

العيو  استشااات

DAMDAM TRADING
إعال  ضتعدد القرااات

العيو  استشااات
اقم 31 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب
DAMDAM TRADING «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: تجزئة 
االض2 02 عمااة 81 الطابق الثاني 
شقة 03 - 70000 العيو  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.29375
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

 500 الواحد سرنو  السيد عبد  بيع 

1000 حصة للسيد  حصة ضن اص2 

ضحمد ضممم 

على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 

ضايلي: تغيير الشك2 القانوني للشركة 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  ضن 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشر1ك وحيد

على  ينص  الذي   :3 اقم  قراا 

الواحد  عبد  السيد  استقالة  ضايلي: 

سرنو كمساعد ضسير للشركة وتعيي  

السيد ضحمد ضممم كمسير وحيد 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7-6 اقم  بند 

بيع السيد عبد الواحد سرنو  ضايلي: 

حصة   1000 حصة ضن اص2   500

للسيد ضحمد ضممم 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

ضن  للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 

الى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

بشر1ك وحيد

على  ينص  الذي   :12 اقم  بند 

الواحد  عبد  السيد  استقالة  ضايلي: 

سرنو كمساعد ضسير للشركة وتعيي  

السيد ضحمد ضممم كمسير وحيد 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1051.

998I

العيو  استشااات

SIDRA IMEX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

العيو  استشااات
اقم 31 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب

SIDRA IMEX شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي الفتح 

شااع شكيب ااسال  اقم 20 - 

70000 العيو  املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.32323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 11 ضااس 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«حي الفتح شااع شكيب ااسال  اقم 

إلى  املغرب»  العيو    70000  -  20

الطابق   81 عمااة   02 «تجزئة االض2 
العيو     70000  -  01 شقة  االول 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1060.

999I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE MAJESTIC PACK
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE MAJESTIC PACK شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 29 ونقة 

ش2 حي الر1ا�سي تجزئة قادا وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36961

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MAJESTIC PACK

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الغذائية  املواد  وبيع  البمائع 

االستيراد و التصدير.

ونقة   29  : عنوا  املقر االجتماعي 

ش2 حي الر1ا�سي تجزئة قادا وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : ياسي   بختاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسي   بختاوي  السيد 

تجزئة  الر1ا�سي  حي  ش2  ونقة   29

قادا وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ياسي   بختاوي  السيد 

تجزئة  الر1ا�سي  حي  ش2  ونقة   29

قادا وجدة 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   01 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1108.

1000I

ALBEC

ALBEC ألبك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ALBEC

 29BOULEVARD MOULAY

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20060، CASABLANCA MAROC

بلبك ALBEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 29 شااع 

ضوالي يوسف الداا البيماء - 

20250  الداا البيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.451921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   30 في  املؤاخ 

املصادقة على :

ضحمد البزااي  )ة(  تفو1ت السيد 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

 30 بتاا1خ  كاا1نس هولدينغ  شركة  

ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773527.

1001I

ضكتب املحاسبة ايبراهيم الهاتف

 SOCIETE ELIOTE

BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب املحاسبة ايبراهيم الهاتف

تجزئة اضال اقم 122 بوفكرا  ، 

50000، بوفكرا  املغرب

 SOCIETE ELIOTE BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

التمانينات السفلى الحاجب - 

52000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52539

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE ELIOTE BATIMENT

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE  :

BATIMENTS

 MARCHAND DE

DROGUERIE

.NEGOCE

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - الحاجب  السفلى  التمانينات 

52000 الحاجب املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 600   : نادية  اضقرا   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد السباعي عبد الكر1م :  00  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نادية  اضقرا   السيدة 

ضكناس  االطلس  اقم    البخاا1ة 

51000 ضكناس املغرب.

الكر1م  عبد  السباعي  السيد 

السفلى  التمانينات  حي  عنوانه)ا( 

الحاجب 52000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نادية  اضقرا   السيدة 

ضكناس  االطلس  اقم    البخاا1ة 

51000 ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

PM-210225- اقم  تحت   2021

.MK-6956

1002I

ANDERSEN CONSULTING

 ADVMARK MEDIA SARL

AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ADVMARK MEDIA SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  8 شااع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة اقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.102511

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

املؤاخ في 03 ضااس 2021 تم  تحو21  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق   - بوعراقية  شااع   8 » ضن 

طنجة   90000  -  5 اقم  الشقة   2-

ولي  شااع   183 «زاو1ة  إلى  املغرب» 

العهد و زنقة بن جر1ر الطبري إقاضة 

 - كوفيثسا الطابق 3 املكتب اقم 56 

90000 طنجة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 240925.

1003I

MOORISH

MOPHADEP SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شااع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شااع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الداا 

البيماء املغرب

MOPHADEP SARL AU  شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 61 شااع 

اللة اليقوت ضصطفى املعاني املركز 

التجااي الر1اض اقم85 ا لطابق 

الثاني البيماء الداا البيماء 

20000 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496659

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   07

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. MOPHADEP SARL AU

بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة..

عنوا  املقر االجتماعي : 61 شااع 

اللة اليقوت ضصطفى املعاني املركز 

لطابق  ا  اقم85  الر1اض  التجااي 

الثاني البيماء الداا البيماء 20000 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضصطفى ضستعيد  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضستعيد   ضصطفى  السيد 
عنوانه)ا( داب الفقراء زنقة 31 اقم 

الدااالبيماء   2000 البيماء    43

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضستعيد   ضصطفى  السيد 

عنوانه)ا( داب الفقراء زنقة 31 اقم 

الدااالبيماء   2000 البيماء   43

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

100 I

COMPTACOMPTE

PARA-LE PIONNIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

COMPTACOMPTE

 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS

 AV MLY ABDERRAHMAN 39

 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM

E BUR N 3، 14000، القنيطرة 

ضغرب

PARA-LE PIONNIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها االجتماعي الخبازات 

زاو1ة شااع جو  كينيدي وزنقة 

10 الطابق االول ضح2 اقم 50  - 

000 1 القنيطرة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

52853

العام  الجمع  بمقت�سى 

يناير  في  0  املؤاخ  اإلستثنائي 

الشركة  تسمية  تغيير  تم   2021

 «PARA-LE PIONNIER» ضن 

 PARAPHARMACIE» إلى 

 «KHABAZAT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 81690.

1005I

Gm Consulting

2K TRANSPO NET  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

Gm Consulting

108 الزبير بن العوام الطابق الثاني 

الرقم   ، 20303، الداا البيماء 

املغرب

  2K TRANSPO NET  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 O وعنوا  ضقرها اإلجتماعي بلوك
عمااة 1اقم 16 فماء السعادة  

الداوة 26202 برشيد املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

10729 برشيد.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   26 في  املؤاخ 

املصادقة على :

كمال الخرطي  )ة(  تفو1ت السيد 

550 حصة اجتماعية ضن بص2 550 

خديجة    )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

حسني  بتاا1خ 30 ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21   01 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 436.

1006I

العيو  استشااات

BADO TRANS
إعال  ضتعدد القرااات

العيو  استشااات
اقم 31 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب

BADO TRANS  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: عمااة اقم 

02 ضدينة الوفاق بلوك ج اقم  19 

- 70000 العيو  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.33663

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 25 نونبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 
ضايلي: بيع السيدة زهرة بييي و السيد 
حصة   1000 لعمواي  املصطفى 

كاضلة  للسيد ضيلود بسيط
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
استقالة السيدة زهرة بييي و السيد 
و  التسيير  ضن  لعمواي  املصطفى 
كمسير  تعيي  السيد ضيلود بسيط  

وحيد للشركة
قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 
ضن  للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
الى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة شر1ك 

وحيد
وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7-6 اقم  بند 
ضايلي: بيع السيدة زهرة بييي و السيد 
حصة   1000 لعمواي  املصطفى 

كاضلة  للسيد ضيلود بسيط
على  ينص  الذي  اقم  1:  بند 
استقالة السيدة زهرة بييي و  ضايلي: 
السيد املصطفى لعمواي ضن التسيير 
و تعيي  السيد ضيلود بسيط  كمسير 

وحيد للشركة
بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
ضن  للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
الى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة شر1ك 

وحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1082.
1007I

HAPPY COMPTA SARL

 STE DRISO TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

 STE DRISO TRAVAUX SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

بوتحمانية الحي االدااي الطابق 3  - 
23000 بني ضالل املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
11155

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DRISO TRAVAUX SARL AU
بعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضختلفة.
اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - بوتحمانية الحي االدااي الطابق 3  

23000 بني ضالل املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد يوسفي ادايس  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد يوسفي ادايس  
ضالل   بني   23000 تسليت   ايت 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد يوسفي ادايس  
ايت تسليت  23000 بني ضالل  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 11 ضااس 

2021 تحت اقم  28.

1008I
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FIDUCIAIRE AL QODS

BINAPPART
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

BINAPPART شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 363 

زاو1ة شااع ضحمد الخاضس و شااع 
الحسن الثاني الطابق الثالت  - 

23000 بني ضالل املغرب.
افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.9369

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تم   2021 ضااس  في  0  املؤاخ 
قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 
ضن  بي  داهم»   1.000.000»
«2.100.000 داهم» إلى «3.100.000 
تقديم حصص    : عن طر1ق  داهم» 

نقدية بو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 365.

1009I

SAFI CONSULTANT

PHARMACIE FATH SHAIM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عمااة ضيمونة الطابق الثاني حي 

الجر1فات اسفي ، 46000، اسفي 
املغرب

 PHARMACIE FATH SHAIM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
ضحمد الخاضس جمعة سحيم - 

46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11  9

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PHARMACIE FATH SHAIM

غرض الشركة بإيجاز : صيدلي.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - سحيم  جمعة  الخاضس  ضحمد 

46000 اسفي املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

1.700.000 داهم، ضقسم كالتالي:

  : ضنيس  اشرف  ضحمد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   17.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ضنيس  اشرف  ضحمد  السيد 

كنيدي  شااع   63 الرقم  عنوانه)ا( 

املدينة الجديدة اسفي 46000 اسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

ضنيس  اشرف  ضحمد  السيد 

كنيدي  شااع   63 الرقم  عنوانه)ا( 

املدينة الجديدة اسفي 46000 اسفي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   17 بتاا1خ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت اقم -.

1010I

العيو  استشااات

TRANSPORT CHEGDANI

إعال  ضتعدد القرااات

العيو  استشااات
اقم 31 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

70000، العيو  املغرب

  TRANSPORT CHEGDANI

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: تجزئة 
707 اقم 538 - 70000 العيو  

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.33661

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 16 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

بيع السيد عبد الصمد دايد و السيد 

بالغ  سعيدة  السيدة  و  دايد  صالح 

و السيد ياسي  دايد و السيدة ملياء 

كنزالدين  1000 حصة كاضلة  للسيد 

ضيلود بسيط

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

استقالة السيد عبد الصمد دايد و 

السيد صالح دايد و السيدة سعيدة 

بالغ و السيد ياسي  دايد و السيدة 

تعيي   و  التسيير  ضن  كنزالدين  ملياء 

كمسير وحيد  ضيلود بسيط   السيد 

للشركة

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

ضن  للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 

الى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة شر1ك 

وحيد

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7-6 اقم  بند 

ضايلي: بيع السيد عبد الصمد دايد و 

السيد صالح دايد و السيدة سعيدة 

بالغ و السيد ياسي  دايد و السيدة 

كاضلة   حصة   1000 كنزالدين   ملياء 

للسيد ضيلود بسيط

على  ينص  الذي  اقم  1:  بند 

الصمد  السيد عبد  استقالة  ضايلي: 

دايد و السيد صالح دايد و السيدة 

سعيدة بالغ و السيد ياسي  دايد و 

السيدة ملياء كنزالدين ضن التسيير و 

كمسير  تعيي  السيد ضيلود بسيط  

وحيد للشركة

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

ضن  للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 

الى  ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة شر1ك 

وحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1081.

1011I

R.A.N DISTRIBUTION SARL

R.A.N DISTRIBUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

R.A.N DISTRIBUTION SARL

 AV- MERNISSA N°54 LOT

 MOUNIA MHANNECH 02 ،

93030، TETOUAN MAROC

  R.A.N DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  8 شااع 

ضحمد الخاضس اقم 1 الطابق اقم 

22 - 90010 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

114955

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 R.A.N  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

. DISTRIBUTION SARL
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: تسو1ق و  غرض الشركة بإيجاز 

توزيع البيض.

عنوا  املقر االجتماعي :  8 شااع 

الطابق اقم   1 الخاضس اقم  ضحمد 

22 - 90010 طنجة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 800   : السيد ياسي  بنمعاشو  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

200 حصة    : السيد جواد سهي2 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ياسي  بنمعاشو  عنوانه)ا( 

اقم  ضليلية  زنقة  سبتة  باب  تجزئة 

الطابق األا�سي   06 اقم  ضمر  0   18

93100 الفنيدق املغرب.

السيد جواد سهي2 عنوانه)ا( دواا 
بلقصيري  النو1رات  الواد  البعابشة 

16173 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد جواد سهي2 عنوانه)ا( دواا 
بلقصيري  النو1رات  الواد  البعابشة 

16173 سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 241036.

1012I

Annonce BO

BUSINESS LEARNING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

Annonce BO

 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

BUSINESS LEARNING شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 8 زنقة 

ضحمد باهي النخي2 - 20000 الداا 

البيماء املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.223571

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2020 نونبر   10 املؤاخ في 

ضحدودة  ضسؤولية  ذات  شركة 

 BUSINESS الوحيد  الشر1ك  ذات 

ابسمالها  ضبلغ    LEARNING

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
اإلجتماعي 8 زنقة ضحمد باهي النخي2 

- 20000 الداا البيماء املغرب نتيجة 

عدم تحقيق الغرض االجتماعي   : ل 

للشركة.
زنقة   8 و حدد ضقر التصفية ب 

الداا   20000  - ضحمد باهي النخي2 

البيماء املغرب. 

و عي :

و  بيهي  ايت  ضحمد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( الداا البيماء 20000 الداا 

البيماء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

فبراير 2021 تحت اقم 764601.

1013I

داعة ااشادات ش.م.م

 EMERENCY MEDICAL

ASSISTANCE «EMA» SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

داعة ااشادات ش.م.م

15 شااع بئر بنزاا  صندوق بر1د 

10 تصوضعت 15 شااع بئر بنزاا  

صندوق بر1د 10 تصوضعت، 

45000، وازازات املغرب

 EMERENCY MEDICAL

ASSISTANCE «EMA» SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا تكمي 

الجديد ترضيكت - 45000 وازازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11385

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 EMERENCY MEDICAL  :

.ASSISTANCE «EMA» SARL

املرافقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية.

نق2 املر�سى عبر سيااة اإلسعاف.

املتاجرة في املواد الطبية..

عنوا  املقر االجتماعي : دواا تكمي 

وازازات   45000  - ترضيكت  الجديد 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

:  500 حصة  السيد جواد زواك 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد زكر1اء اعيش :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زواك  جواد  السيد 

وازازات   45000 ترضيكت   تابونت 

املغرب.

عنوانه)ا(  اعيش  زكر1اء  السيد 

دواا نكمي الجديد اقم 80  ترضيكت 

45000 وازازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعيش  زكر1اء  السيد 

دواا نكمي الجديد اقم 80  ترضيكت 

45000 وازازات املغرب

عنوانه)ا(  زواك  جواد  السيد 

وازازات   45000 ترضيكت   تابونت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 207.

101 I

FLASH ECONOMIE

ILYPACK
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ILYPACK شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 219 زنقة 

ضصطفى املعاني الطابق 3 - 20000  

الداا البيماء املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

332591

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2015 يوليوز   31

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ILYPACK
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توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املستلزضات املكتبية  وبعمال التعبئة 
خدضات   ، والطباعة  والتغليف 

ضتنوعة ،.
عنوا  املقر االجتماعي : 219 زنقة 
  20000 - ضصطفى املعاني الطابق 3 

الداا البيماء املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : السيد املصطفى نبيلي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد املصطفى نبيلي عنوانه)ا( 
بيلفي   فيال  ضانيسما   شاطئ   71

28820  املحمدية املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد املصطفى نبيلي عنوانه)ا( 
بيلفي    فيال  ضانيسما   شاطئ   71

28820 املحمدية املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

غشت 2015 تحت اقم 332591.

1015I

FLASH ECONOMIE

WINNING PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WINNING PRODUCTS
 شركة ذات ضسؤولية ضحدودة
  ابسمالها : 1.000.000 داهم  

:ضقرها اإلجتماعي 
 RUE GASCOGNE RC ANG 13

 RUE DE BERNE
 الداا البيماء 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
 97871

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  :بمقت�سى 
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

ضسؤولية ضحدودة

 WINNING PRODUCTS:تسمية 

الشركة

عمليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 .، التسليم   ، املبيعات   ، الشراء 

)التجااة  اإلنترنت  خدضات  توفير 

البمائع  تغطي  التي  اإللكترونية 

والخدضات   ، األنواع(  جميع  ضن 

اللوجستية ،الرقمية وبي خدضة دفع

عنوا  املقر االجتماعي 

 RUE GASCOGNE RC ANG 13

RUE DE BERNE -  الداا البيماء  

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

الشركة:  ابسمال  :ضبلغ 

1.000.000 داهم، ضقسم كالتالي

السيد الحسناوي املهدي : 5.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

حصة   5.000  : السيد بدا بنونة 

بقيمة 100 داهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   :

وصفات وضواطن الشركاء

السيد الحسناوي املهدي عنوانه 

19 زنقة سليما  عزضي طابق 2 شقة 

3 زاو1ة زنقة جنيف حي املستشفيات 

- الداا البيماء

السيد بدا بنونة عنوانه  فرنسا

والعائلية  الشخصية  :األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة

السيد الحسناوي املهدي عنوانه 

19 زنقة سليما  عزضي طابق 2 شقة 

3 زاو1ة زنقة جنيف حي املستشفيات 

- الداا البيماء 

السيد بدا بنونة عنوانه فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  البيماء  بالداا  التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 13076

1016I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

SANI PHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

زنقة ضليلية اقاضة اطلس الطابق 

الثالث شقة اقم  1 حمر1ة ، 

50000، ضكناس املغرب

SANI PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الطابق 

األا�سي  اقم 9 ضكرا داب الز1تونة 

بني ضحمد  - 50060 ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52741

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SANI  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.PHARMA

غرض الشركة بإيجاز : التجااة في 

ضنتجات  في  التجااة  التجمي2,  ضواد 

التجااة بجميع  النظافة الشخصية, 

اشكالها.  .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضكرا داب الز1تونة   9 اقم  األا�سي  

بني ضحمد  - 50060 ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 600   : ضحمد   بوجنا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

  00   : كوثر  بوجنا   السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد بوجنا  ضحمد  
الخير  اقاضة   15 شقة  الف  عمااة 

اطلس 2 50070 ضكناس املغرب.
عنوانه)ا(  كوثر  بوجنا   السيدة 
الخير  اقاضة   15 شقة  الف  عمااة 

اطلس 2 50070 ضكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد بوجنا  ضحمد  
الخير  اقاضة   15 شقة  الف  عمااة 

اطلس 2 50070 ضكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   22 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1476.

1017I

CABINET BEN-YAHIA

ZYRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN-YAHIA
120، شااع ضحمد الخاضسـ  إقاضة 
السالم اللطابق الثالث اقم  2ـ  
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

ZYRA SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
ضوالي إسماعي2 ،  1 ، إقاضة ضوالي 
إسماعي2 ، الطابق الثالث ، اقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

115069
عقد حر ضؤاخ في  0  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ZYRA  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.SARL
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وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التواص2.

- جميع بنشطة وكاالت االتصاالت 

واالستشااات  االتصاالت  وبنشطة 

وسائ2  ضن خالل جميع  التسو1قية 

وبي  اإلنترنت  عبر  وخاصة   ، اإلعالم 

وسائط تفاعلية.

الصحفية  األنشطة  جميع   -

والعالقات العاضة.

 ، إعالنية  لوكالة  نشاط  بي   -

الحمالت  وإنتاج  تصميم  سيما  وال 

واإلعال   املبيعات  وترو1ج  اإلعالنية 

التصميم  نشاط  البيع.  نقاط  في 

ثالثي  واإلنتاج  والفيديو  الجرافيكي 

األبعاد.

تنظيم بي حدث عام بو خاص   -

بو تجميعي ضث2 العروض والحفالت 

واملؤتمرات  واألحزاب  املوسيقية 

والندوات.

- شراء بو بيع بو تأجير بي ضعدات 

ضرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

بغرض الشركة ، بما في ذلك بي ضركبة 

بر1ة بو قااب بو سفينة بو طائرة ؛ بي 

ضواد غذائية خام بو ضصنعة وكذلك 

بي ضشروب.

- بخذ بو حيازة بو استغالل بو نق2 

االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

واالضتيازات املتعلقة بهذه األنشطة.

األسهم بو األوااق املالية  شراء   -

األخرى في بي شركة بو ضجموعة بو 

إدااتها  بو  اضتالكها  بو  فيها  االكتتاب 

وحيازة   ، فيها  املساهمة  بو  بيعها  بو 

وإنشاء وتأجير وبيع جميع األصول بو 

املؤسسات التجاا1ة.

العمليات  جميع   ، بعم  وبشك2   

التجاا1ة  بو  املدنية  بو  الصناعية 

العمليات  جميع  وكذلك  واملالية 

ذلك  في  بما   ، والعقاا1ة  املنقولة 

بشك2  تتعلق  قد  والتي   ، اإليجاا 

الغرض  بهذا  ضباشر  غير  بو  ضباشر 

 ، ضشابه بو ضرتبط به  بو بأي �سيء   ،

وكذلك ضن املحتم2 ب  تعزز بشك2 

هذا  تحقيق  ضباشر  غير  بو  ضباشر 

الهدف..

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ضوالي إسماعي2 ،  1 ، إقاضة ضوالي 
إسماعي2 ، الطابق الثالث ، اقم 9 - 

90000 طنجة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 550   : السيدة اضينة الشرقاوي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
:  450 حصة  السيد انوا ضكنف 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الشرقاوي  اضينة  السيدة 
اقاضة  شااع ضوالي اشيد  عنوانه)ا( 
  90000  53 اقم   3 الذهبي  الشاطئ 

طنجة املغرب.
حي  السيد انوا ضكنف عنوانه)ا( 
طنجة    90000 اكزناية   السمااة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
الشرقاوي  اضينة  السيدة 
اقاضة  شااع ضوالي اشيد  عنوانه)ا( 
  90000  53 اقم   3 الذهبي  الشاطئ 

طنجة املغرب
حي  السيد انوا ضكنف عنوانه)ا( 
طنجة    90000 اكزناية   السمااة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3268.
1018I

QUALICIA CONSULTING

 OCHAPEAUMAYSTRO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 OCHAPEAUMAYSTRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  املح2 
اقم 5 زنقة الجزائر باايس فاس و 

تازة املدينة الجديدة املنزه ضكناس  - 

50000 ضكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52901

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OCHAPEAUMAYSTRO SARL

املاكوالت   : غرض الشركة بإيجاز 

الخفيفة

تجااة

استيراد و تصدير.

املح2    : االجتماعي  املقر  عنوا  
و  فاس  باايس  الجزائر  زنقة   5 اقم 

تازة املدينة الجديدة املنزه ضكناس  - 

50000 ضكناس  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 330   : السيد الصيبااي عثما  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 330   : الصيبااي حمزة   السيد  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 340   : الصيبااي ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عثما   الصيبااي  السيد 
ا1اض  الشقة 30   1 عنوانه)ا( عمااة 

ضكناس    50000 ضكناس  البساتي  

املغرب.

السيد  الصيبااي حمزة  عنوانه)ا( 
التقدم  حي   1 فتيحة  تجزئة   55

ضكناس 50000 ضكناس  املغرب.
السيد الصيبااي ضحمد عنوانه)ا(  
فتيحة 1 اقم 55  حي التقدم ضكناس 

50000 ضكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عثما   الصيبااي  السيد 
ا1اض  الشقة 30   1 عنوانه)ا( عمااة 
ضكناس   50000 ضكناس  البساتي  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1733.

1019I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)FADIJAD(  فاديجاد
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

فاديجاد  )FADIJAD( شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46 شااع 
الزاقطوني الطابق 2 الشقة 6  - - 

الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
498173

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.(FADIJAD(  فاديجاد

- صالو    : غرض الشركة بإيجاز 

للحالقة و التجمي2.

- بيع ضستحمرات التجمي2.

واللياقة   SPA ضركز  تشغي2   -

والتدا1ب  والخبرة  واملشواة  البدنية 

وتنمية القداات البشر1ة.

- وبصواة بعم ، جميع العمليات 

 ، واملالية  والصناعية  التجاا1ة 

املرتبطة بشك2 ضباشر بو غير ضباشر 

املشاا إليه بعاله بو بي �سيء  بال�سيء 

بو  آخر ضشابه بو ذي صلة لتسهي2 

تعز1ز بو تطو1ر الشركة ..

عنوا  املقر االجتماعي : 46 شااع 

 -  -   6 الشقة   2 الزاقطوني الطابق 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : السيدة سعاد حفيمو  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حفيمو   سعاد  السيدة 

زنقة   1 شقة  عمااة  2  عنوانه)ا( 

داعة اكدال - الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حفيمو   سعاد  السيدة 

زنقة   1 شقة  عمااة  2  عنوانه)ا( 

داعة اكدال - الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773618.

1020I

fiduciaire al hayat

CLUE LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

CLUE LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي سعادة 

العيو  إقاضة ب1 اقم 6 البساتي  - 

50000 ضكناس املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.45295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 12 نونبر 2019 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 6 اقم  ب1  إقاضة  العيو   «سعادة 

ضكناس املغرب»   50000  - البساتي  

طر1ق املطاا   1 «ضجمع الحديقة  إلى 

1 الطابق 5 اقم 36 - 90000  إقاضة 

طنجة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 71  11.

1021I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE LES JARDINS DU

CEDRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE LES JARDINS DU CEDRE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضدينة 

الزهوا اقم 1 فيال اقم  1 طر1ق 

عي  الشقف - 30000 فاس املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.44645

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 يناير   02 املؤاخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

  LES JARDINS DU CEDRE SARL

داهم   300.000 ابسمالها  ضبلغ 

ضدينة  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  

الزهوا اقم 1 فيال اقم  1 طر1ق عي  

الشقف - 30000 فاس املغرب نتيجة 

ل : لعدم تحقيق الغرض اإلجتماعي.

ضدينة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

الزهوا اقم 1 فيال اقم  1 طر1ق عي  

الشقف - 30000 فاس املغرب. 

و عي :

سعداني   الحسن   السيد)ة( 
حسني و عنوانه)ا( 103 إقاضة الزهوا 

1 طر1ق عي  الشقف  30000 فاس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1641/2021.

1022I

ecaf compta

 LOCOMOTIVE CARS SARL
AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ecaf compta

حي بام بلوك 1 اقم 16 سيدي 

سليما  حي بام بلوك 1 اقم 16 

سيدي سليما ، 200 1، سيدي 

سليما  املغرب

  LOCOMOTIVE CARS SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة  0 

الطابق الثاني شااع ضحمد الخاضس  

اقاضة 8 1 سيدي قاسم املغرب - 

16100 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28653

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. LOCOMOTIVE CARS SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات .

: شقة  0  عنوا  املقر االجتماعي 

الطابق الثاني شااع ضحمد الخاضس  

 - املغرب  قاسم  سيدي   1 8 اقاضة 

16100 سيدي قاسم املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الستاتي  هيثم  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1000  : الستاتي  هيثم  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الستاتي  هيثم  السيد 

سيدي   31 اقم   15 حي السالم بلوم 

سليما   سيدي   1 200 سليما  

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الستاتي  هيثم  السيد 
سيدي   31 اقم   15 حي السالم بلوم 
سليما   سيدي   1 200 سليما  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  االبتدائية بسيدي قاسم  
بكتوبر 2020 تحت اقم 452/2020.

1023I

TQG FIDUCIAIRE

GNR ISKANE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
اقم 1000 بن تاشفي  ازلي ، 

40150، ضراكش املغرب
GNR ISKANE شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي بن تاشفي  
اقم 1000 ازلي ضراكش - 0000  

ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
113421

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   25
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 GNR  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.ISKANE
ضستثمر   : غرض الشركة بإيجاز 

عقااي.
بن   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - ضراكش  ازلي   1000 اقم  تاشفي  

0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

اللطيف  عبد  الناعواي  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : اللطيف  الناعواي عبد  السيد 

1.000 بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  الناعواي  السيد 

الشطر  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 

 0 غرناطة اقم  0 0000  ضراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

اللطيف  عبد  الناعواي  السيد 

الشطر  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 

 0 غرناطة اقم  0 0000  ضراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122723.

102 I

SFM EXPERTS

SOLVACHIM
إعال  ضتعدد القرااات

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،

CASABLANCA MAROC

SOLVACHIM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي:  1, زنقة 

الجندي توفيق عبدالقادا - 20500 

الداا البيماء اململكة املغربية.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.49293

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 29 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

اإلسثتنائية  العاضة  الجمعية  قرات 

تفو1ت  على  املصادقة  للشركاء 

 22 الحصص االجتماعية املنجزة في 

ضااس 2021 بي  السيد ضحمد خالد 

في  لحلو  حمزة  السيدة  و  العمراني  

حدود  2500 حصة إجتماعية

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

اإلسثتنائية  العاضة  الجمعية  قرات 

املسيرين  إستقالة  قبول  للشركاء 

السيد ضحمد خالد العمراني  و السيد 

ضحمد لحلو

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

اإلسثتنائية  العاضة  الجمعية  قرات 

تعيي  بصفته ضسير جديد،  للشركاء 

السيد حمزة لحلو

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي:  

قرا الشر1ك الوحيد املصادقة على  

 2021 ضااس   29 في  املنجزة  الهبة 

السيدة  و  لحلو   ضحمد  السيد  بي  

حصة   2500 حمزة لحلو في حدود  

إجتماعية

قراا اقم 5: الذي ينص على ضايلي: 

التي  الهبة  و  الحصص  تفو1ت  بعد 

الوحيد  الشر1ك  قرا  إنجازهما،  تم 

املصادقة على نص النظام األسا�سي 

املسؤولية  ذات  للشركة  الجديد 

املحدودة لشر1ك وحيد

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6,7 اقم  بند 

ضايلي: ابس املال للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

 /  773173 اقم  تحت   2021 ببر21 

.773174

1025I

TROMAMINE IMMOBILIERE

ALGOLUS  S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TROMAMINE IMMOBILIERE

 bd Med V résidence Al 6

 Andalousse 4éme Etage Appt

 N° 14 Oujda 6 bd Med V

 résidence Al Andalousse 4éme

 Etage Appt N° 14 Oujda،

60000، Oujda maroc

ALGOLUS  S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضحمد الخاضس عمااة كركوا املعاد 

الطابق األول شقة اقم   5 وجدة  - 

 oujda maroc 60000

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

35893

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ALGOLUS  S.A.R.L

تطو1ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ونجااة  املعلوضات  تكنولوجيا 

األلوضنيوم .

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضحمد الخاضس عمااة كركوا املعاد 

 - الطابق األول شقة اقم   5 وجدة  

. oujda maroc 60000

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
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 500   : برحيوي  اضوا   السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عبد الكر1م برحيوي :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اضوا  برحيوي عنوانه)ا( 

البااود  غاا  الخاضس  ضحمد  شااع 

 60000 وجدة   3 الغداف اقم  زنقة 

. oujda maroc

برحيوي  الكر1م  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شااع ضحمد الخاضس غاا 

وجدة   3 اقم  الغداف  زنقة  البااود 

.oujda maroc 60000

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اضوا  برحيوي عنوانه)ا( 

البااود  غاا  الخاضس  ضحمد  شااع 

 60000 وجدة   3 الغداف اقم  زنقة 

وجدة  املغرب

برحيوي  الكر1م  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شااع ضحمد الخاضس غاا 

وجدة   3 اقم  الغداف  زنقة  البااود 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكتوبر   27 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 80 2.

1026I

MEDICL GREEN STATION SARL

ESPACE ALCARASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

ESPACE ALCARASS SARL

21، شااع ضحمد الخاضس ، 93000، 

تطوا  املغرب

ESPACE ALCARASS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 21 شااع 

ضحمد الخاضس - 93000 تطوا  

املغرب.

وفاة شر1ك

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.10 97

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 15 ضااس 2021 تم اإلعالم 
بوفاة الشر1ك عبد الرحما  املتيوي 

 
ً
تبعا الواثة  على  حصصه  توزيع  و 

نونبر   17 في  املؤاخ  اإلااثة  لرسم 

2020 بالشك2 األتي :

 2.523   ، جميلة ازقي   السيد)ة( 

حصة .

  ، بحمد بضي  املتيوي   السيد)ة( 

8.822 حصة .

السيد)ة( يسرى املتيوي  ،  11 .  

حصة .

السيد)ة( عفاف املتيوي  ،  11 .  

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   31 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 7 07.

1027I

MEDICL GREEN STATION SARL

MEDICAL GREEN STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDICL GREEN STATION SARL

1، تجزئة الطريس اقم 25 حي 

الطواب2 ، 93000، تطوا  املغرب

 MEDICAL GREEN STATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 1، تجزئة 

الطريس اقم 25 حي الطواب2 - 

93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29095

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MEDICAL GREEN STATION

تسو1ق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية  واملعدات  املنتجات  جميع 

والشبه الطبية و الشبه صيدالنية.

عنوا  املقر االجتماعي : 1، تجزئة 

 - الطواب2  حي   25 اقم  الطريس 

93000 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 340   : الزبيري  عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 330   : الرجراجي  سااة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

330 حصة    : السيدة ضر1م عتو 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الزبيري عنوانه)ا( 

شااع عبد هللا الشيخ بلعربي العلوي 

اقم 1  93000 تطوا  املغرب.

السيدة سااة الرجراجي عنوانه)ا( 

 8 عمااة  املنصوا  يعقوب  شااع 

تطوا    93000  1 اقم    1 الطابق 

املغرب.

السيدة ضر1م عتو عنوانه)ا( شااع 

 22 اقم  عطااد  زنقة  الخراز  ضحمد 

93000 تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد عبد هللا الزبيري عنوانه)ا( 

شااع عبد هللا الشيخ بلعربي العلوي 

اقم 1  93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0777.

1028I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE SONACER65-TRAV
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شااع االضير ضوالي عبد هللا ، 

54000، خنيفرة املغرب

STE SONACER65-TRAV شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي كهف 

النسوا   - 54002 خنيفرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.2707

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   09 في  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نق2 بمائع اآلخر1ن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ببر21  بتاا1خ 06  االبتدائية بخنيفرة  

2021 تحت اقم 2 1.

1029I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

USAR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,

 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc

USAR CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : اقم 

7 ضجموعة ب طر1ق تطفت حي 

النهمة  - 92150 القصر الكبير 

املفرب.
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قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2020 نونبر   30 املؤاخ في 

املسؤولية  شركة ذات   USAR CAR

 500.000 ابسمالها  ضبلغ  املحدودة 

داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 7 

ضجموعة ب طر1ق تطفت حي النهمة  

- 92150 القصر الكبير املفرب نتيجة 

اإلجتماعي   الهدف  تحقيق  عدم  ل- 

الدي بسست ضن بجله.

و عي :

الستيتو  اشيد    السيد)ة( 

د  ضجموعة  السالم  حي  وعنوانه)ا( 
القصر   92150  31 اقم  زنقة  1 

الكبير املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

 7 اقم  وفي   2020 نونبر   30 بتاا1خ 

ضجموعة ب طر1ق تطفت حي النهمة  

- 92150 القصر الكبير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ 05  االبتدائية بالقصر الكبير  

ببر21 2021 تحت اقم 101.

1030I

acostafer

SOBIMET SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

acostafer

 N 205 MAG HAY AL AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES MAROC

SOBIMET SARL AU شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 

937 ضرجا  2 الطابق 2 - 50000 

ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52751

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOBIMET SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : تاجر ضواد 

البناء، االشغال املختلفة، تجااة.

عنوا  املقر االجتماعي : اقم 937 

ضرجا  2 الطابق 2 - 50000 ضكناس 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيد ليو خالد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

دواا  عنوانه)ا(  خالد  ليو  السيد 

 51200 اقداا   بوحسي   يحيى  بيت 

الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

دواا  عنوانه)ا(  خالد  ليو  السيد 

 51200 اقداا   بوحسي   يحيى  بيت 

الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 81 1.

1031I

acostafer

AGRIBOUAYADI SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

acostafer

 N 205 MAG HAY AL AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES MAROC

 AGRIBOUAYADI SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضدشر 

الجاجو1ي  سيدي عبد هللا الخياط 

زاهو   - 50000 ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52817

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.AGRIBOUAYADI SARL AU

تجااة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بشغال بخرى، استراد تصدير.

ضدشر   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الجاجو1ي  سيدي عبد هللا الخياط 

زاهو   - 50000 ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد البعيادي يوسف :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد البعيادي يوسف عنوانه)ا( 

هللا  عبد  سيدي  الجاجو1ي   ضدشر 

ضكناس   50000 زاهو    الخياط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد البعيادي يوسف عنوانه)ا( 

هللا  عبد  سيدي  الجاجو1ي   ضدشر 

ضكناس   50000 زاهو   الخياط 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1582.

1032I

norway car

NORWAY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

norway car

 residance al akhawayne A n°

 25 BOULEVARD GOULMIMA ،

20000، CASABLANCA MAROC

NORWAY CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

كلميمة اقم 25 إقاضة األخو1ن 

بواكو  - 20000 آلدااآلبيظاء 

آملغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.129367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 08 ضااس  املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها  ضبلغ    NORWAY CAR

ضقرها  وعنوا   داهم   500.000

 25 اقم  كلميمة  شااع  اإلجتماعي 

 20000  - بواكو   األخو1ن  إقاضة 

 : ل  نتيجة  آملغرب  آلدااآلبيظاء 

.CONCCURANE
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شااع  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

األخو1ن  إقاضة   25 اقم  كلميمة 

آلدااآلبيظاء   20220  - بواكو  

آملغرب. 

و عي :

و  القاظي  بن  كوثر   السيد)ة( 

حي  شيشاوة  زنقة   99 عنوانه)ا( 

آملغرب  آلدااآلبيظاء   20220 السالم 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773661.

1033I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 CONSTRUCTION

SIMODADA

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

 CONSTRUCTION SIMODADA

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 

الكر1م الخطابي   عمااة بن ضو�سى 

الكواش الطابق 2 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67115

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CONSTRUCTION SIMODADA

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع العقااات بو املعاضالت العقاا1ة 
األخرى

-الترو1ج العقااي.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 

عمااة بن ضو�سى  الكر1م الخطابي   

فاس   30000  2 الطابق  الكواش 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

9.292.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 -

 92920  : السيدة اضينة الشرايبي 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة اضينة الشرايبي عنوانه)ا( 
عالية  اقاضة  الخير  عرصة   10 اقم 

فاس    30000 فاس  ايموزاا  طر1ق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

اضينة الشرايبي عنوانه)ا(  السيد 
عالية  اقاضة  الخير  عرصة   10 اقم 

طر1ق ايموزا 30000  فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1639.

1034I

.sté. fidev SARL - A.U

الكوثر  طباعة، نشر و توزيع
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تحو21 املقر االجتماعي للشركة

.sté. fidev SARL - A.U

ضكناس - 98  اديوا اجداد ابني 

اضحمد ، 50000، ضكناس املغرب

الكوثر  طباعة، نشر و توزيع شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة اقم 

3، ضتجر اقم 5، تجزئة بلير - 50000 

ضكناس املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.29183

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

املؤاخ في 01 دجنبر 2020 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة   ،5 ضتجر اقم   ،3 «عمااة اقم 

إلى  املغرب»  ضكناس   50000  - بلير 
األدااسة  زنقة   ،223 اقم  «ضتجر 

 50000  - الياسمي    إقاضة    -

الخميسات  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  بالخميسات   االبتدائية 

يناير 2021 تحت اقم 52 و 28.

1035I

.sté. fidev SARL - A.U

ISAT TRAV
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U

ضكناس - 98  اديوا اجداد ابني 

اضحمد ، 50000، ضكناس املغرب

ISAT TRAV شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة اقم 

7، الشقة اقم 2، الطابق األول، 

الحي اإلدااي - توالل. - 50000 

ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
52841

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 ISAT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRAV
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال  العموضية؛  واألشغال 
بشغال  التهيئة؛  وبشغال  املختلفة 

الطرق والصرف الصحي.
عنوا  املقر االجتماعي : عمااة اقم 
7، الشقة اقم 2، الطابق األول، الحي 
ضكناس   50000  - توالل.   - اإلدااي 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد اسماعي2 عثماني  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عثماني   اسماعي2  السيد 
الشقة اقم   ،7 عمااة اقم  عنوانه)ا( 
 - اإلدااي  الحي  األول،  الطابق   ،2

توالل. 50000 ضكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عثماني   اسماعي2  السيد 
الشقة اقم   ،7 عمااة اقم  عنوانه)ا( 
 - اإلدااي  الحي  األول،  الطابق   ،2

توالل. 50000 ضكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1611.

1036I
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HB LAW FIRM

 CAROSSOL MAROC

SENEGAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HB LAW FIRM

 6Rue Farabi, Bd Rachidi,

 Résidence Toubkal, 2ème étage

، 20000، casablanca maroc

 CAROSSOL MAROC SENEGAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 

اكراكة، إقاضة الكوانيش، الشقة 

اقم 1، العمااة اقم 2، بواكو  - 

20000 الداا البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

498145

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CAROSSOL MAROC SENEGAL

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصنيع الهياك2 واملقطواات.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الشقة  الكوانيش،  إقاضة  اكراكة، 

 - بواكو    ،2 اقم  العمااة   ،1 اقم 

20000 الداا البيماء  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

:  500 حصة  السيد بضي  واعالم 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد جيدي ديوب :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بضي  واعالم عنوانه)ا( حي 
االنااة 1 شااع الداخلة اقم 189 عي  
الشق 20000 الداا البيماء  املغرب.
عنوانه)ا(  ديوب  جيدي  السيد 

سنغال 99341 ديماجي  سنغال.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ديوب  جيدي  السيد 

سنغال 99341 ديماجي  سنغال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773608.

1037I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

PREMIERTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el  199
 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc
ذات  شركة   PREMIERTECH

املسؤولية املحدودة
شااع  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  
السعادة   612 اقم  املخاز   واد 

العالية  - 28830 املحمدية  املغرب 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

27311
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.PREMIERTECH
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات  الصناعية-تسو1ق  املنشآت 

الصناعية.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع واد 
املخاز  اقم 612 السعادة العالية  - 

28830 املحمدية  املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
:  334 حصة  السيدة حياة سعد 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة هدى ضهيلي :  333 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة عز1زة  وا1د  :  333 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيدة حياة سعد عنوانه)ا( حي 
 2 عمااة   2 القدس اقاضة البرنو�سي 
البرنو�سي  اقم3ضجموعةسكنية3س 

20620 الدااالبيماء املغرب.
السيدة هدى ضهيلي عنوانه)ا( حي 
7 اقم 16 ح ح البيماء  ضازوال زنقة 

20450 الدااالبيماء املغرب.
عنوانه)ا(  وا1د   عز1زة   السيدة 
شقة 15 عمااة 18 اقاضة عليا تجزئة 
اكادير   80090 انزا  تادات  انزا عليا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيدة حياة سعد عنوانه)ا( حي 
 2 عمااة   2 القدس اقاضة البرنو�سي 
البرنو�سي  اقم3ضجموعةسكنية3س 

20620 الدااالبيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاا1خ  باملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2021 تحت اقم 483.
1038I

TGE FIDUS

PREMIUM IKA
إعال  ضتعدد القرااات

TGE FIDUS
شااع الزاقطوني كمال بااك سانتر 

عمااة B اقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحمدية املغرب

PREMIUM IKA «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 271 زنقة 

17 الحسنية املحمدية - - 20830 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.19 29

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

الذي ينص على  قراا اقم واحد: 

التي  الحصص  تفو1ت جميع  ضايلي: 

في ضلكية السيد البيه2 بساضة   500 

حصة إلى السيد شروقي بساضة

ينص  الذي  اثنا :  اقم  قراا 

القانوني  الشك2  تحو21  ضايلي:  على 

ضسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

على  ينص  الذي  ثالتة:  اقم  قراا 

بساضة  شروقي  السيد   تعي   ضايلي: 

بعدإستقالة  للشركة  ضسيروحيد 

السيد البيه2 بساضة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  واحد:  اقم  بند 

للشركة  القانوني  الشك2  ضايلي: 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

الذي ينص على  بند اقم سادس: 

ضايلي: ضساهمة  شروقي بساضة بمبلغ 

 1000 إلى  ضقسمة  داهم   100.000

حصة بقيمة 100 للحصة الواحدة

بند اقم خاضس عشر: الذي ينص 

على ضايلي:  تعيي  شروقي بساضة ضسير 

جديد ملدة غير ضحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاا1خ  باملحمدية   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 727.

1039I
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EUROMED COMPTA-SARL

ARITAK TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARITAK TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 1158 

دواا الحركات تسلطانت ضراكش - 

40065 ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

13393

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ARITAK TRAVAUX

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

عنوا  املقر االجتماعي : اقم 1158 

 - ضراكش  تسلطانت  الحركات  دواا 

40065 ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

2.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم خاطر :  6.600 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 6.800   : خاطر  فمول  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عمر خاطر :  6.600 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

خاطر  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي تكنزو1ن اضزضيز ضراكش 

42103 اضزضيز املغرب.
عنوانه)ا(  خاطر  فمول  السيد 
 42103 الحوز  اضزضيز  تكنزو1ن  دواا 

اضزضيز املغرب.
عنوانه)ا(  خاطر  عمر  السيد 
الحوز  اضزضيز  تكنزو1ن  لوالجي  دواا 

42103 اضزضيز املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
خاطر  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي تكنزو1ن اضزضيز ضراكش 

42103 اضزضيز املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122694.
10 0I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

ADNANE DISTRIBUTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 13 العمااة 23 الطابق 2 
 APPT 13 زنقة الزاقطوني فاس
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،
MAROCاملغرب FES30000، فاس

 ADNANE DISTRIBUTION
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الرشاد زنقة واد الو اقم 10 نرجيس 
س فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
67153

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ADNANE DISTRIBUTION

 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 DISTRIBUTION DES PRODUITS

.ALIMENTAIRES EN GENERAL

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

10 نرجيس  الرشاد زنقة واد الو اقم 

س فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : عمر  الداقاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  الداقاوي  السيد 

ليراك سيدي ابراهيم   12 ا  بلوك 30 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  الداقاوي  السيد 

ليراك سيدي ابراهيم   12 ا  بلوك 30 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1679.

10 1I

karama conseil

STE INDU FOOD SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
اقم 33 الشقة اقم 1 زنقة اساضة 

ابن ز1د شااع الجيش امللكي فاس 
اقم 33 الشقة اقم 1 زنقة اساضة 

ابن ز1د شااع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

 STE INDU FOOD SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 287 ب 

تجزئة بحيرة سايس طر1ق سيدي 

حرازم فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67107

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.INDU FOOD SARL AU

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلبات و املواد الغدائية و توزيعها.

ب   287  : عنوا  املقر االجتماعي 

سيدي  طر1ق  سايس  بحيرة  تجزئة 

حرازم فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيد ضفيد ز1د 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

فاس  السيد ضفيد ز1د عنوانه)ا( 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

فاس  السيد ضفيد ز1د عنوانه)ا( 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1632/2021.

10 2I



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8438

.sté. fidev SARL - A.U

إيمو  بري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

.sté. fidev SARL - A.U

ضكناس - 98  اديوا اجداد ابني 

اضحمد ، 50000، ضكناس املغرب

إيمو  بري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  91 

ضكرا، ا1اض الز1تو ، ضرجا ، 

الشطر»باء». - 50000 ضكناس 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.59099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 10 نونبر 2020 تم  تحو21  

املقر االجتماعي الحالي للشركة ضن « 

ضرجا ،  الز1تو ،  ا1اض  ضكرا،   91

ضكناس   50000  - الشطر»باء». 

املغرب» إلى «عمااة اقم 438، ضتجر 

اقم 7، تجزئة بليانس داانا – ضهدية 

2  - 50000 القنيطرة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاا1خ 18 فبراير 

2021 تحت اقم 1577/81248.

1043I

EUROMED COMPTA-SARL

TRADI PLACO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TRADI PLACO شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

اضسيسن افاليسن اضنتانوت - 

41050 اضنتانوت املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1769

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TRADI : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.PLACO

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االعمال املختلفة.

دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - اضنتانوت  افاليسن  اضسيسن 

41050 اضنتانوت املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : العرج  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد احمد العرج عنوانه)ا( دواا 

اضسيسن افاليسن اضنتانوت 41050 

اضنتانوت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد احمد العرج عنوانه)ا( دواا 

اضسيسن افاليسن اضنتانوت 41050 

اضنتانوت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باضنتانوت  بتاا1خ 07 ببر21 

2021 تحت اقم 135/2021.

10  I

OUR EXPERT

JANATE MATERIEL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

JANATE MATERIEL  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

 N 7 LOT وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113371

 29 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. JANATE MATERIEL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنوا  املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH -  0000

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  تكرتي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  تكرتي  السيد 

 45000 وازازات  ترضيكت  تابونت 

وازازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  تكرتي  السيد 

 45000 وازازات  ترضيكت  تابونت 

وازازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122683.

1045I

MON COMPTABLE SARL

QUAD FIGUIG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

QUAD FIGUIG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضسجد 

عمر قصر زناكة - 61004 فكيك 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

873

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 QUAD : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.FIGUIG

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكواد .
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ضسجد   : االجتماعي  املقر  عنوا  

فكيك   61004  - زناكة  قصر  عمر 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : بواا�سي  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : بواا�سي  ضحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بواا�سي  وفاء  السيدة 

فجيج 61004 فجيج املغرب.

عنوانه)ا(  بواا�سي  ضحمد  السيد 

فجيج 61004 فجيج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بواا�سي  وفاء  السيدة 

فجيج 61004 فجيج املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بفجيج   االبتدائية 

2021 تحت اقم 26.

1046I

FIDUS FETHI

EVARGO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

EVARGO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 79 زنقة 

بئر انزاا  حي حسني الطابق الثاني 

اقم   - 63300 بركا  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

7717

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.EVARGO

: • استيراد  غرض الشركة بإيجاز 

والسلع  املواد  جميع  وتصدير 

الصناعية

• تجااة

•بعمال ضختلفة.

زنقة   79  : عنوا  املقر االجتماعي 

بئر انزاا  حي حسني الطابق الثاني 

اقم   - 63300 بركا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

الدين  شرف  الناصري  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الدين  شرف  الناصري  السيد 

بركا    63300 بركا   عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الدين  شرف  الناصري  السيد 

عنوانه)ا( بركا  63300 بركا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 190/2021.

10 7I

rif etudes

 SOCIETE ALUMINIUM

S7OP SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

rif etudes

املركب املنهي. حي باا1و حدوا اقم 

املح2 13 الحسيمة ، 32000، 

الحسيمة املغرب

 SOCIETE ALUMINIUM S7OP

SARL AU شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 55 شااع 

الرباط - 32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3303

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SOCIETE ALUMINIUM S7OP

.SARL AU

نجااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PVCااللوضينيوم واالنوكس و

عنوا  املقر االجتماعي : 55 شااع 

الرباط - 32000 الحسيمة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 900   : الصديق  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الصديق  خالد  السيد 

زنقة تمسما  حي باا1و حدو 32000 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصديق  خالد  السيد 

زنقة تمسما  حي باا1و حدو 32000 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاا1خ  بالحسيمة   االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 311.

10 8I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

PROMED TRAV
إعال  ضتعدد القرااات

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

زنقة ضليلية اقاضة اطلس الطابق 

الثالث شقة اقم  1 حمر1ة ، 

50000، ضكناس املغرب

PROMED TRAV  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: اقم 34 

زنقة 5 حي الوحدة 1  - 50070 

ضكناس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.35715

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 13 بكتوبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

- تم تحو21 املقر االجتماعي  للشركة  

الى العنوا  التالي ضتجر  03 اقم  28 

حي اطلس ضرجا  1  ضكناس

على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 

ضن   الشركة  ابسمال  افع  ضايلي: 

1.600.000الى  2.000.000 داهم

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

املقر االجتماعي  للشركة  هو ضتجر  03 
اقم  28 حي اطلس ضرجا  1  ضكناس

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
 2.000.000 هو  الشركة  ابسمال 

20000 حصة ضن  داهم ضقسم على 

فئة 100 داهم للواحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 بتاا1خ  بمكناس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 330.

10 9I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 RAIS AUDIT&CONSEIL»
«R.S.A.C

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

  RAIS AUDIT&CONSEIL

«.«R.S.A.C

شركة  ذ ا ت  املسؤ و لية  ا ملحد و د 

ة ذات الشر1ك الو حيــد ا ب سما لها   

100.000   د ا هم

ضقر ها اال جتما عي : 75، شااع 11 

يناير الطابق 1 -  اقم 169 ، الداا البيماء

السج2 التجااي : الداا البيماء اقم 

248613

تــحــو1ــ2 الـمــقــر اإلجـتـمـاعــي

بـقـراا الـشـر1ك الـوحـيـد بــتا ا1خ   )1

ثــم تـحـو1ــ2 الـمـقــر    2021 ضااس   12

بـالـداا  سـابـقــا  الـمـقـام  اإلجـتــمـاعـي 

الـبـيـماء، 75، شااع 11 يناير- الطابق 
1 - اقم 169 ، إ لــى الـعــنـوا   اآلتي :

88/90  زنقة العربي ضغمي، الطابق 

1 – حي بال طو املمتد ، الداا البيماء

 5 و بمـقـتـماه ثـم تـغـييـر الـفـص2 

ضن الــقــانـو  األ ساسـي  لـلشـركة .

لـدى  الــقـانـوني   اإل يــداع   ثم    )2

بالـدااالـبيماء،  الـمحكـمة الـتجا ا1ة  

تــحــت عـد د   2021 ببر21   8 بـتـا ا يــخ 

.773845

ضـقــتــطــف  ضــن  ب جـــ2  اإلشـــهــا ا

1050I

OUR EXPERT

OUZALY MATERIAUX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

OUZALY MATERIAUX  شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 N 7 LOT وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113221

 03 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. OUZALY MATERIAUX

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنوا  املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH -  0000

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيد علي ازضو 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازضو  علي  السيد 

 7 إقاضة األضا    9 اسكجوا املحاضيد 

  0000 ضراكش   18 عمااة ج شقة 

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازضو  علي  السيد 

 7 إقاضة األضا    9 اسكجوا املحاضيد 

  0000 ضراكش   18 عمااة ج شقة 

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   02 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122561.

1051I

OUR EXPERT

V.X NEGOCE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

V.X NEGOCE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

 N 7 LOT وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113289

 16 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 V.X  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NEGOCE

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنوا  املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH -  0000

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد بضحمد والحروا 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد بضحمد والحروا عنوانه)ا( 

ترضيكت  الجنوبية  الجديدة  تكمي 

وازازات 45000 وازازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد بضحمد والحروا عنوانه)ا( 

ترضيكت  الجنوبية  الجديدة  تكمي 

وازازات 45000 وازازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122620.

1052I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

الزر غرافيك
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

الزا غرافيك شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 78 

بلوك 10 بنسركاو - 80000 اكادير 

املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.18461

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
تقرا   2019 دجنبر   23 في  املؤاخ 

ذات ضسؤولية ضحدودة  ح2 شركة 

غرافيك   الزا  الوحيد  الشر1ك  ذات 

داهم   300.000 ابسمالها  ضبلغ 

 78 اقم  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  

اكادير   80000  - بنسركاو   10 بلوك 

عدم القداة على   : املغرب نتيجة ل 

االستمراا1ة.

 78 و حدد ضقر التصفية ب اقم 

80000  اكادير   - 10 بنسركاو   بلوك 

املغرب. 

و عي :
العلوي  ضصطفى   السيد)ة( 
عمااة   38 اقم  الهاشمي و عنوانه)ا( 

اكادير   عبدهللا  ضوالي  شااع  د1 

)ة(  املغرب كمصفي  اكادير    80000

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
اقم 78 بلوك 10 بنسركاو اكادير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   08 بتاا1خ  باكادير   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 89150.

1053I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

KHÔMA EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شااع فاس ، اكن ابن طفي2 ، إقاضة 

دياضوند، الطابق األول ، ضكتب  اقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

KHÔMA EXPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 
فاس اكن ابن طفي2 إقاضة دياضوند 
الطابق األول ضكتب اقم 3 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.93329

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس  في  2  املؤاخ 

املصادقة على :
 MHOMA )ة(  السيد  تفو1ت 
حصة   BEN ABDELWAHED 50
حصة   100 بص2  ضن  اجتماعية 
لفائدة  السيد )ة( ADIL TAIR بتاا1خ 

 2 ضااس 2021.
 SOFIANE )ة(  السيد  تفو1ت 
حصة   MEHDI EL KHOTTABI 50
حصة   100 بص2  ضن  اجتماعية 
لفائدة  السيد )ة( ADIL TAIR بتاا1خ 

 2 ضااس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ببر21   06 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 3254.
1054I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

AL ARABIA MAINTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 AL ARABIA MAINTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : حي 
القدس زنقة 6 اقم 45 الطابق 

السفلي البرنو�سي  الداا البيماء 
20610 الداا البيماء املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.472321
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا ح2   2021 يناير   25 املؤاخ في 

 AL ARABIA MAINTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة ضبلغ 
وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

زنقة  القدس  حي  اإلجتماعي  ضقرها 
الطابق السفلي البرنو�سي   6 اقم 45 

الداا البيماء 20610 الداا البيماء 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق الهدف.

و عي :

بدا  علي  بدا  ايمن    السيد)ة( 
وعنوانه)ا( حي اللة ضر1م بلوك   اقم 

املغرب  الداا البيماء    20670   19

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

وفي حي اللة   2021 يناير   25 بتاا1خ 
19  الداا البيماء   ضر1م بلوك   اقم 

20670 الداا البيماء  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773735.

1055I

FLASH ECONOMIE

Sahara consigne
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Sahara consigne شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  العمااات 

الحمر اقم 344 - 73000 الداخلة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17839

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 Sahara : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.consigne

-إدااة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغي2 وكالة الشحن.

-خدضات الشحن البحري ،

-العمليات املادية لتحمي2 وتفريغ 

البمائع..

عنوا  املقر االجتماعي :  العمااات 

الداخلة   73000  -  344 اقم  الحمر 

املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 25   : الجماني  حمودي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   25   : ينجا  الوالي  السيد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   25   : السيد حمزة لبيهي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 25   : السيد سيدي خلي2 لبيهي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد حمودي الجماني عنوانه)ا( 

حي ضوالي اشيد الشطر الثاني بلوك 

ف 70000  العيو  املغرب .

عنوانه)ا(  ينجا  الوالي  السيد 

  73000  344 اقم  الحمر  العمااات 

الداخلة املغرب .

السيد حمزة لبيهي عنوانه)ا( زنقة 

تفاا1تي اقم 17 حي السعادة  70000 

العيو  املغرب .

لبيهي  خلي2  سيدي  السيد 

حي السعادة زنقة تفاا1تي  عنوانه)ا( 

اقم 17 70000  العيو  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد حمودي الجماني عنوانه)ا( 

حي ضوالي اشيد الشطر الثاني بلوك 

ف 70000  العيو  املغرب 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  
ببر21 2021 تحت اقم 544/2021.

1056I

STE SALAFEG

STE NEYSHEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SALAFEG
 BD MED BOUZIANE IMM

 FARHATAYNE 15 ETG 1 N°3 ،
20670، CASABLANCA MAROC

STE NEYSHEM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 46 
شااع الزاقطوني الطابق التاني شقة 
اقم 6 الداا البيماء - 20330 الداا 

البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

484455
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.NEYSHEM
ضطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بسعر ثابت.
 46 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
شااع الزاقطوني الطابق التاني شقة 
اقم 6 الداا البيماء - 20330 الداا 

البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
لحجول  ابو  ايوب  السيد 
 100 1.000 حصة بقيمة  االداي�سي:  

داهم للحصة .

السيدة فخيتة الشرايبي :  1.000 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ايوب ابو لحجول االداي�سي 
السايح  اضيمة  زنقة   52 عنوانه)ا( 
طابق 3 شقة 3ا ااسي   20100 الداا 

البيماء املغرب.
الشرايبي  فخيتة  السيدة 
7 اقم  عنوانه)ا( حي الراحة 03 زنقة 

43 20200 الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ايوب ابو لحجول االداي�سي 
السايح  اضيمة  زنقة   52 عنوانه)ا( 
طابق 3 شقة 3ا ااسي   20100 الداا 

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

دجنبر 2020 تحت اقم 33636.
1057I

chrono services

ا براج  ميساء
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26100، برشيد املغرب
ا براج  ضيساء شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 16 
عمااة 82 الطابق   زنقة سوضية 

الداا البيماء  الداا البيماء 20330 
الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
451067

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2019 دجنبر   12
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

ا براج    : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

ضيساء.

ضنعش    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقااي.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  
16 عمااة 82 الطابق   زنقة سوضية 

الداا البيماء  الداا البيماء 20330 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة انصاف بوازة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيدة انصاف بوازة عنوانه)ا( 

الكتبية عمااة   اوالد احر1ز 26100 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيدة انصاف بوازة عنوانه)ا( 

الكتبية عمااة   اوالد احر1ز 26100 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

دجنبر 2019 تحت اقم -.

1058I

خبرة  الشرق

 MULTISERVICES AUTO
JOHRI

إعال  ضتعدد القرااات

خبرة  الشرق

9  شااع البكاي لهبي2 اقاضة ا1اض 

املدينة شقة اقم 3 بركا  9  شااع 

البكاي لهبي2 اقاضة ا1اض املدينة 

شقة اقم 3 بركا ، 699، بركا  

املغرب

 MULTISERVICES AUTO JOHRI

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

 DR :وعنوا  ضقرها االجتماعي

 TAZAGHINE CR ZEGZEL

BERKANE - - بركا  املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.6927

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 05 ببر21 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
تحو21 املقر االجتماعي ضن 22 زنقة 9 

حي املناا بركا  الى دواا تزاغي  جماعة 

زكزل بركا 

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
افع ااسمال الشركة ضن 100000 الى 

823000

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 
تحو21 املقر االجتماعي ضن 22 زنقة 9 

حي املناا بركا  الى دواا تزاغي  جماعة 

زكزل بركا 

على  ينص  الذي  6و7:  اقم  بند 
ضن  الشركة  ااسمال  افع  ضايلي: 

100000 الى 823000

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   08 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 195/2021.

1059I

خبرة  الشرق

ADNANE CVT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق

9  شااع البكاي لهبي2 اقاضة ا1اض 

املدينة شقة اقم 3 بركا  9  شااع 

البكاي لهبي2 اقاضة ا1اض املدينة 

شقة اقم 3 بركا ، 699، بركا  

املغرب

ADNANE CVT شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 23 شااع 
واد داعة حي النصر بركا  - 63300 

بركا  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
7723

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   27
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ADNANE CVT
فحص   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التقني للسيااات.
عنوا  املقر االجتماعي : 23 شااع 
 63300 - واد داعة حي النصر بركا  

بركا  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 ADNANE CVT :  1.000 الشركة

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
1000 بقيمة   : السيد ضحمد احو 

100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
 23 السيد ضحمد احو عنوانه)ا( 
بركا   النصر  حي  داعة  واد  شااع 

63300 بركا  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 23 السيد ضحمد احو عنوانه)ا( 
بركا   النصر  حي  داعة  واد  شااع 

63300 بركا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   08 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 194/2021.

1060I

FITARCO

BARACH TRANSPORT

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

BARACH TRANSPORT شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا اداق  

جماعة اكلو  - 85000 تيزنيت املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

4755

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BARACH TRANSPORT

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير ..

عنوا  املقر االجتماعي : دواا اداق  

جماعة اكلو  - 85000 تيزنيت املغرب 

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد براش علي  

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد براش علي  عنوانه)ا( دواا 

انفود اكلو  85000 تيزنيت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد براش علي  عنوانه)ا( دواا 

انفود اكلو  85000 تيزنيت املغرب

عنوانه)ا(  الحسن   السيد براش  

تيزنيت   85000 اكلو   انفود  دواا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت اقم 119.

1061I

STE SALAFEG

STE AL ITIFAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

STE SALAFEG

 BD MED BOUZIANE IMM

 FARHATAYNE 15 ETG 1 N°3 ،

20670، CASABLANCA MAROC

STE AL ITIFAK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  0   

شااع ضحمد جودااطابق السفلي  

حي البركة - 20650 الداا البيماء 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.103871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 20 يناير 2021 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

جودااطابق  ضحمد  شااع     0  »

الداا   20650  - حي البركة  السفلي  
إلى «ضح2 التجااي  املغرب»  البيماء 
جز1رة  تجز1ئة   33 عمااة   6 اقم 

 29640  - ضلي2  تيط  ب1  الخمرا 

الداا البيماء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 769436.

1062I

ضكتب الز1اني عبد الحق و شركاؤه

   CONSTRUCTION

BUILDING SPACE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تفو1ت حصص

ضكتب الز1اني عبد الحق و شركاؤه

126 شااع ضحمد الخاضس عمااة 

سقيف  الطابق 1 الرقم 2  الجديدة 

الجديدة، 000 2، الجديدة املغرب

 CONSTRUCTION   BUILDING

SPACE  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي الرقم 10 

زنقة ابن الرفاعي زاو1ة زوا1خ الطابق 

الثالث املعاا1ف  - 000 2 الداا 

البيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.452245

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ضااس   01 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( عصام  ضعزوزي 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   900

)ة( كح2  السيد  900 حصة لفائدة  

 02 بتاا1خ  باهلل  املعتصم  العيو   

ضااس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772679.

1063I

N2M CONSEIL-SARL

GORILA HOOKAH
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
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GORILA HOOKAH شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي لعري 

الشيخ عمااة اقم    زنقة 37 - 

62000 الناظوا املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

21869

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   2 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.GORILA HOOKAH

غرض الشركة بإيجاز : - التصدير 

و االستيراد.

عنوا  املقر االجتماعي : حي لعري 

 -  37 زنقة  اقم     عمااة  الشيخ 

62000 الناظوا املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : نبي2  املختااي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نبي2  املختااي  السيد 

 62000  01 ب   21 اااكو   شااع 

الناظوا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نبي2  املختااي  السيد 

 62000  01 ب   21 اااكو   شااع 

الناظوا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضوا  بتاا1خ 29 ضااس 

2021 تحت اقم 627.

1064I

D3JATRANS SARL

D3JATRANS دطرواجاتغانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D3JATRANS SARL

 Résidence Ilham Bloc 13 n° 4

 Complexe Al Majd Hay Al Majd

Awama ، 90080، طنجة املغرب

D3JATRANS دطرواجاتغانس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقاضة 

الهام بلوك 13 اقم  0 ضركب املجد 

حي املجد العواضة - 90080 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

115107

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

D3JATRANS دطرواجاتغانس.

النق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبمائع

وكي2 شحن البمائع

الشاحنات  بنواع  جميع  استيراد 

املقطواات  ونصف  واملقطواات 

والشاحنات املبردة وضا يماثلها

اقاضة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الهام بلوك 13 اقم  0 ضركب املجد 

طنجة   90080  - العواضة  املجد  حي 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد ضحمد الجعبق :  0  حصة 
بقيمة 1.000 داهم للحصة .

 30   : ايبركاني  شيماء  السيدة 
حصة بقيمة 1.000 داهم للحصة .

الجعبق  الزهراء  فاطمة  السيدة 
داهم   1.000 بقيمة  حصة   30   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
الجعبق عنوانه)ا(  السيد ضحمد 
 90000 7 1 شااع ولي العهد طنجة 

طنجة طنجة اصيلة املغرب.
ايبركاني عنوانه)ا(  السيدة شيماء 
 90000 7 1 شااع ولي العهد طنجة 

طنجة املغرب.
الجعبق  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 1 7 1 شااع ولي العهد ط  عنوانه)ا( 
طنجة طنجة اصيلة   90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
ايبركاني عنوانه)ا(  السيدة شيماء 
 90000 7 1 شااع ولي العهد طنجة 

طنجة املغرب
الجعبق  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 1 7 1 شااع ولي العهد ط  عنوانه)ا( 
طنجة طنجة اصيلة   90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   07 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 241161.
1065I

elite compta

فروج روتيسري
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
ح2 شركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 1 

10000، rabat maroc
فروج اوتيسري شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد)في طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي سال - 

بطانة، 101، شااع املسيرة الخمراء 

- 11000 سال  املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.22061

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرا ح2  املؤاخ في  2 دجنبر 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
اوتيسري   فروج  الوحيد  الشر1ك 

داهم   100.000 ابسمالها  ضبلغ 

 - سال  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا  

بطانة، 101، شااع املسيرة الخمراء 

 : ل  نتيجة  املغرب  سال    11000  -

توقف نشاط الشركة.

 - سال  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

بطانة، 101، شااع املسيرة الخمراء. 

- 11000 سال  املغرب. 

و عي :

و  اولحيا    ضحمد    السيد)ة( 
الرباط.  طبرق  زنقة   ،6 عنوانه)ا( 

)ة(  الرباط املغرب كمصفي   10000

للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت اقم 36268.

1066I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة تافياللت ضلحقة 

وازازات

 STE AYTMATAN TRANS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة 

تافياللت ضلحقة وازازات

شااع ضوالي اشيد عمااة دادس 

الطابق االول وازازات، 45000، 

وازازات املغرب



8445 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

  STE AYTMATAN TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز اكدز  

- 47050 زاكواة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3427

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. AYTMATAN TRANS SARL

نق2   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع للغير وطنيا ودوليا 

* االستيراد )استيراد االبقاا(   .

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اكدز  - 47050 زاكواة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد اشاا1د يداا :  00  حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد اشاا1د احمد :  00  حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يداا  اشاا1د  السيد 
ضركز اكدز  47050 زاكواة املغرب.

عنوانه)ا(  احمد  اشاا1د  السيد 
ضركز اكدز  47050 زاكواة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يداا  اشاا1د  السيد 
ضركز اكدز  47050 زاكواة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتاا1خ  االبتدائية بزاكواة  

2021 تحت اقم -.

1067I

خبرة  الشرق

DAWAJINE BERKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة  الشرق

9  شااع البكاي لهبي2 اقاضة ا1اض 

املدينة شقة اقم 3 بركا  ، 699، 

بركا  املغرب

DAWAJINE BERKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شقة تقع 

بالطابق الثاني اقم 5 شااع البكاي 

لهبي2 عمااة النجوم بركا  - 63300 

بركا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

7719

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DAWAJINE BERKANE

تربية    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن .

عنوا  املقر االجتماعي : شقة تقع 

البكاي  شااع   5 الثاني اقم  بالطابق 

لهبي2 عمااة النجوم بركا  - 63300 

بركا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 DAWAJINE BERKANE الشركة 

داهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

 500  : جوهري  عي�سى  السيد 

بقيمة 100 داهم.

السيد الحسن حاجي : 500 بقيمة 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عي�سى جوهري  السيد 

حي السالم 2 سيدي سليما  شراعة 

بركا  63300 بركا  املغرب.

عنوانه)ا(  حاجي  الحسن  السيد 

دواا اوالد بلخير بوغر1بة اكليم بركا  

63300 بركا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حاجي  الحسن  السيد 

دواا اوالد بلخير بوغر1بة اكليم بركا  

63300 بركا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 191/2021.

1068I

FITARCO

TABERBA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

TABERBA  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 9  اشباا 

نزابا   بونعما  85000 تيزنيت 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 7 7

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. TABERBA
غرض الشركة بإيجاز : الفالحة.

عنوا  املقر االجتماعي : 9  اشباا 
تيزنيت   85000 بونعما   نزابا   

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
 100   : بوا1ك   الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد الحسن بوا1ك  عنوانه)ا( 
دواا تبرباقت  سيدي بوعبدلي  85000 

تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد الحسن بوا1ك  عنوانه)ا( 
دواا تبرباقت  سيدي بوعبدلي 85000 

تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت اقم 113.
1069I

STE SALAFEG

STE HANDALA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

STE SALAFEG
 BD MED BOUZIANE IMM

 FARHATAYNE 15 ETG 1 N°3 ،
20670، CASABLANCA MAROC
STE HANDALA PROMO  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 23 شااع 

عقبة ابن نافع الحي املحمدي - 
20750 الداا البيماء املغرب.

وفاة شر1ك
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.456261
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تم اإلعالم  17 نونبر  املؤاخ في 
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و توزيع  بوفاة الشر1ك عمر خليفة  
لرسم   

ً
تبعا الواثة  على  حصصه 

 2020 بكتوبر   21 في  املؤاخ  اإلااثة 
بالشك2 األتي :

السيد)ة( فاطمة  تفاحي  ،  9 ,87 
حصة .

  ، خليفة    سعيد  السيد)ة( 
111,37 حصة .

  ، عبد الفتاح خليفة    السيد)ة( 
111,37 حصة .

  ، خليفة    احمد  السيد)ة( 
111,37 حصة .

السيد)ة( بهيجة خليفة   ،  55,68 
حصة .

  ، خليفة    حسناء  السيد)ة( 
55,68 حصة .

السيد)ة( نادية خليفة   ،  55,68 
حصة .

  ، خليفة    خديجة  السيد)ة( 
55,68 حصة .

السيد)ة( كوثر خليفة   ،  55,68 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2021 تحت اقم 761751.

1070I

AMJ MANAGEMENT

SMYLE SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االاد   اقاضة ياضنة   2 الطابق 

االول اقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

SMYLE SARL AU    شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 183شااع 
ضوالي العهد ضركز بي  ضا  13اقم 
ضكتب NREA طبقي  طنجة - 

90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

115111

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SMYLE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.   SARL AU

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدضة املعلوضيات و التسيير اإلدااي 

عن بعد في الخااج..

عنوا  املقر االجتماعي : 183شااع 

13اقم  ضا   بي   ضركز  العهد  ضوالي 

ضكتب NREA طبقي  طنجة - 90000 

طنجة  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 NAVILYS LARRY ALAN السيد 

ليفالوا   92300 فرنسا  عنوانه)ا( 

بيريه فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 NAVILYS LARRY ALAN السيد 

ليفالوا   92300 فرنسا  عنوانه)ا( 

بيريه فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   07 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 241163.

1071I

jilovta sarl

OUJDA INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

OUJDA INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

الجزائرتجزئة البستا 3 قطعة 145 

ا  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

30345

 10 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2016 بكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.OUJDA INOX

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االينوكس .

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 145 قطعة  الجزائرتجزئة البستا 3 

ا  - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

البشير:   الحاج  ضصلوحي  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

البشير   الحاج  ضصلوحي  السيد 

عنوانه)ا( حي النصر طر1ق الطوائف 

اقم 12  60000 وجدة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

البشير   الحاج  ضصلوحي  السيد 

عنوانه)ا( حي النصر طر1ق الطوائف 

اقم 12  60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بوجدة  بتاا1خ - تحت اقم -.

1072I

AL HUDA CONSEIL SARL

 STE TIHAMA

GARDIENNAGE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

افع ابسمال الشركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شااع ضحمد الزاقطوني اقاضة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

 STE TIHAMA GARDIENNAGE

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 96 شااع 

الشفشاوني اقاضة املنزه الطابق 

الثاني  - 30000 فاس املغرب.

افع ابسمال الشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.44895

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم   2021 ضااس   23 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

ضن  بي  داهم»   2.900.000»

 3.000.000» إلى  داهم»   100.000»

ضقاصة  إجراء    : طر1ق  عن  داهم» 

ضع ديو  الشركة املحددة املقداا و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1650.

1073I
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

URBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

URBI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

االسرة 1 املنااة اقم 39  - 90000 

طنجة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.77211

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   08 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( املجدوب  يونس  

335 حصة اجتماعية ضن بص2 335 

اللغميش   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

اساضة  بتاا1خ 08 شتنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر   26 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 6722.

107 I

FUTURE CONSEIL

AFMJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفي  الطابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب

AFMJ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 13 

شااع ضحمد الخاضس تجزئة اليسر 

برشيد - 21600 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
14993

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 AFMJ  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.TRAVAUX
: ضقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال العاضة و
البناء.

 13 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 
شااع ضحمد الخاضس تجزئة اليسر 

برشيد - 21600 برشيد املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : السيد ضيما  عبدالعالي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
  : الزهراء  فاطمة  السيدة جبراني 
500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
السيد ضيما  عبدالعالي عنوانه)ا( 
املحاضيد عي  السنة الشقة 5 عمااة 
 40160 ضراكش   7 م  الطابق      

ضراكش املغرب.
الزهراء  فاطمة  جبراني  السيدة 
البحر  زنقة  ضيمونة  حي  عنوانه)ا( 
سطات   33 االبيض املتوسط الرقم 

26104  سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضيما  عبدالعالي عنوانه)ا( 
املحاضيد عي  السنة الشقة 5 عمااة 
 40160 ضراكش   7 م  الطابق      

ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   08 بتاا1خ  االبتدائية ببرشيد  

2021 تحت اقم 457.

1075I

malartci

société sthd negoce sarl au

إعال  ضتعدد القرااات

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

  société sthd negoce sarl au

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 

 MAGASIN LOTISSEMENET

 AL HASSANIA 03 N°30 BENI

MELLAL  - 23000 بني ضالل  

املغرب .

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.9113

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 02 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

تحو21 املقر االجتماعي لشركة 

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

افع ااسمال الشركة 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  اقم  0:  بند 

ضايلي: حدد املقر األجتماعي ب تجزئة 

الحسنية 03 الرقم 30 بني ضالل 

على  ينص  الذي   :06 اقم  بند 

في  الشركة  ااسمال  حدد  ضايلي: 

1050000 داهم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 07 ببر21 

2021 تحت اقم 389.

1076I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة تافياللت ضلحقة 

وازازات

 SOCIÉTÉ MAMADOU

» AFRIQUA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة 

تافياللت ضلحقة وازازات

شااع ضوالي اشيد عمااة دادس 

الطابق االول وازازات، 45000، 

وازازات املغرب

 SOCIÉTÉ MAMADOU AFRIQUA

SARL « شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي ايت 

كميف  - 45000 وازازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11363

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SOCIÉTÉ MAMADOU AFRIQUA

.» SARL

*بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات املستعملة 

ولوازضها  النقالة  الهواتف  *بيع 

بالجملة 

*التصدير واالستيراد.

حي ايت   : عنوا  املقر االجتماعي 

كميف  - 45000 وازازات املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
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السيد ضاضادو صال :  600 حصة 
بقيمة 100 داهم للحصة .

 200   : السيدة ساي فاتو كي   
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صال  ضاضادو  السيد 
 45000 الخاضس  ضحمد  شااع 

وازازات املغرب.
السيدة ساي فاتو كي   عنوانه)ا( 
 45000 الخاضس  ضحمد  شااع 

وازازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صال  ضاضادو  السيد 
 45000 الخاضس  ضحمد  شااع 

وازازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 19 ضااس 

2021 تحت اقم -.

1077I

ضكتب ضحاسبة الفجر

LE FERMIER CHAOUIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضكتب ضحاسبة الفجر
 bd med V rue 2 immeuble 21
 3eme etage bd med V rue 2
 immeuble 21 3eme etage،

26000، Settat maroc
LE FERMIER CHAOUIA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

لهراادة اوالد عفيف دائرة السطات 
املسمى سحب الحلوف الصغير 
سطات - 26000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

6357
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. FERMIER CHAOUIA
ضربي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن و صانع الحاضنة .
دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  
لهراادة اوالد عفيف دائرة السطات 
الصغير  الحلوف  سحب  املسمى 

سطات - 26000 سطات املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد هشام هرادي :  500 حصة 

بقيمة 50.000 داهم للحصة .
السيد عادل هرادي :  500 حصة 

بقيمة 50.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هرادي  هشام  السيد 
اقاضة بسمة 2عمااة 15 الرقم 7عي  
الداا   20250 البيماء  الداا  السبع 

البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  هرادي  عادل  السيد 

فلنسيا 4601 فلنسيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هرادي  هشام  السيد 
اقاضة بسمة 2عمااة 15 الرقم 7عي  
السبع 20250 الداا البيماء املغرب

عنوانه)ا(  هرادي  عادل  السيد 
فلنسيا 4601 فلنسيا اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االبتدائية بسطات  بتاا1خ 

2021 تحت اقم 91/21.

1078I

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة تافياللت ضلحقة 

وازازات

 SOCIÉTÉ «PARA AYLAN »
SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماا لجهة داعة 

تافياللت ضلحقة وازازات

شااع ضوالي اشيد عمااة دادس 

الطابق االول وازازات، 45000، 

وازازات املغرب

 SOCIÉTÉ «PARA AYLAN » SARL

AU  شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي النخي2 

اكدز  - 47050 زاكواة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

3491

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SOCIÉTÉ «PARA AYLAN » SARL

. AU

بيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجهيزات الطبية بالجملة 

* بيع املعدات الطبية بالجملة 

* بيع املكمالت الطبيعية بالجملة 

* بيع املعدات واالجهزة العالجية .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

زاكواة   47050  - اكدز   النخي2 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 800   : السيد ايت بو1حيا ايوب 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ايت بو1حيا ايوب عنوانه)ا( 

ضركز اكدز 47050 زاكواة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ايت بو1حيا ايوب عنوانه)ا( 

ضركز اكدز 47050 زاكواة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  االبتدائية بزاكواة  

2021 تحت اقم -.

1079I

TGE FIDUS

AL KINDI SYNDIC

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

قف2 التصفية

TGE FIDUS

شااع الزاقطوني كمال بااك سانتر 

عمااة B اقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

AL KINDI SYNDIC شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 151 

شااع املقاوضة فماء اطلنتيك 

الطابق 6  - 20370 الدااالبيماء 

املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.373811

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 يناير   05 املؤاخ في 

ذات  شركة   AL KINDI SYNDIC

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

 100.000 ابسمالها  ضبلغ  الوحيد 

داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 151 

شااع املقاوضة فماء اطلنتيك الطابق 

املغرب  الدااالبيماء   20370  -   6

نتيجة لتوقيف نشاط الشركة.
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و عي :
و  بلحاج  ضصطفى   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 172 زنقة إدضوند اوستاند  
)ة(  كمصفي  فرنسا  تولوز   31200

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
بتاا1خ 22 يناير 2021 وفي 151 شااع 
املقاوضة فماء اطلنتيك الطابق 6  - 

20370 الدااالبيماء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772193.

1080I

rochdi conseil

BATTA TRAVAUX
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة اقم 143 
العيو  ، 70000، العيو  املغرب
BATTA TRAVAUX شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضوالي عبد هللا عمااة 01 اقم 05 
العيو  - 70000 العيو  املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
36083

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 BATTA : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العاضة.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 05 اقم   01 عمااة  عبد هللا  ضوالي 

العيو  - 70000 العيو  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 Mr. BATTAGLINI السيد 

بقيمة  حصة   ANDREA :  1.000

100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 Mr. BATTAGLINI السيد 

النهمة  حي  عنوانه)ا(   ANDREA

70000 العيو  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 Mr. BATTAGLINI السيد 

النهمة  حي  عنوانه)ا(   ANDREA

70000 العيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   08 بتاا1خ  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 1102.

1081I

EURODEFI MANAGEWELL

ABO INVEST
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

ABO INVEST شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 119 شااع 

عبد املوضن الطابق 2 اقم 15 الداا 

البيماء الداا البيماء 20360 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495937

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 ABO  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.INVEST

تطو1ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضركز اتصال   ، تكنولوجيا املعلوضات 

الخدضات  شركة   ،  ITO و   BPO

الرقمية ، التدا1ب.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 15 اقم   2 شااع عبد املوضن الطابق 

الداا البيماء الداا البيماء 20360 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 ABDELKRIM السيد 

BOULKERCH    :  100 حصة بقيمة 

100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 ABDELKRIM السيد 

 Place ,2 )عنوانه)ا    BOULKERCH

 de l’Iris Courbevoie France

Courbevoie 20000 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 ABDELKRIM السيد 

 Place  ,2 BOULKERCH   عنوانه)ا( 

 de l’Iris Courbevoie France

Courbevoie 20000 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771545.

1082I

LEGAL CONSULTING

BACKDROP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING

ضسجد فاطمة بقشا  باب 16 اقم 

18 حي النسيم ، 20180، الداا 

البيماء املغرب

BACKDROP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي غاندي 

ضول س7  زاو1ة شااع غاندي و زنقة 

الطبري املعاا1ف - 25160 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496791

 16 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BACKDROP

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع املناسبات.

غاندي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضول س7  زاو1ة شااع غاندي و زنقة 

الداا   25160  - املعاا1ف  الطبري 

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

6.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة حنا  الغول :  200 حصة 

بقيمة 20.000 داهم للحصة .

السيدة ايما  الغول :  200 حصة 

بقيمة 20.000 داهم للحصة .
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 200   : الغول  ابتسام  السيدة 
حصة بقيمة 20.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الغول  حنا   السيدة 
الهاشمي  شااع  العثمانية  تجزئة   3
الفاللي 25430 الداا البيماء املغرب.
عنوانه)ا(  الغول   ايما   السيدة 
حي النسيم اقاضة الحدائق عمااة ف 

اقم  25180 الداا البيماء املغرب.
السيدة ابتسام الغول عنوانه)ا( 
الطابق2   5 شقة  صوفاكا  تعاونية 
الداا   26150 الشق  عي   عمااة ب 

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغول  حنا   السيدة 
الهاشمي  شااع  العثمانية  تجزئة   3
الفاللي 25430 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

1083I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE SOUMATER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

  STE SOUMATER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوا التصفية(
وعنوا  ضقرها االجتماعي قصر 
الشرفاء غريس السفلي كلميمة 

52250 كلميمة املغرب .
ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.2015/10923

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرا ح2   2020 نونبر   02 املؤاخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبلغ ابسمالها   SOUMATER  SARL
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
غريس  الشرفاء  قصر  االجتماعي 
كلميمة   52250 كلميمة  السفلي 

املغرب  نتيجة ل : االفالس.

قصر  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

كلميمة  السفلي  غريس  الشرفاء 

52250 كلميمة املغرب

ضحمد  فراح  السيد)ة(  عي   و 

الواحة  تجزئة   276 اقم  وعنوانه)ا( 

املغرب  كلميمة   52250 كلميمة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و ضح2 تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاا1خ  بالرشيدية  االبتدائية 

ضااس 2021 تحت اقم 153/2021

108 I

EURODEFI MANAGEWELL

YARI INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

YARI INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 119 شااع 

عبد املوضن الطابق 2 اقم 15 الداا 

البيماء الداا البيماء 20360 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496097

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 YARI  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.INTERNATIONAL

التسو1ق   : غرض الشركة بإيجاز 
 ،  CRM ، BPO ، ITO ، عبر الهاتف 

التدا1ب ، املشواة..
 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 15 اقم   2 شااع عبد املوضن الطابق 
الداا البيماء الداا البيماء 20360 

الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
  YASMINE CHARAI  : السيدة 
700 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
 GHITA OUGHITA السيدة 
حصة بقيمة   OUAZANI   :  300

100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
  YASMINE CHARAI السيدة 
  Rue Meziada Fès  ,2 عنوانه)ا( 

30100 فاس املغرب.
  GHITA OUAZANI السيدة 
 Rue Ennarjiss Etg  ,1 عنوانه)ا( 
 3 Appt 20 IMM C Casablanca

20000 الداا البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
 YASMINE CHARAI السيدة 
 Rue Meziada Fès  ,2 عنوانه)ا( 

30100 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771762.

1085I

EURODEFI MANAGEWELL

SMART DIGITAL WEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

SMART DIGITAL WEB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 119 شااع 

عبد املوضن الطابق 2 اقم 15 الداا 

البيماء الداا البيماء 20360 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495931

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SMART DIGITAL WEB

التسو1ق   : غرض الشركة بإيجاز 

 ،  CRM ، BPO ، ITO ، عبر الهاتف 

التدا1ب ، املشواة.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوا  
 15 اقم   2 شااع عبد املوضن الطابق 

الداا البيماء الداا البيماء 20360 

الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

  KEVIN BOIRAYON : السيد 

500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

  KHADIJA ZOUBIRI  : السيدة 

200 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 

 SAID JABBAR :  200 السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 AMINA KHOUCHANI السيدة

داهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 KEVIN BOIRAYON السيد 

 Angle Rue Socrate عنوانه)ا( 

 Et Rue Attabari Res Manzah

الداا   Etage1 Appt 1  20000

البيماء املغرب.
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 KHADIJA ZOUBIRI السيدة 

 Hay Salama 1 Rue 92 عنوانه)ا( 

N°3 20000 الداا البيماء املغرب.

عنوانه)ا(   SAID JABBAR السيد 

  Derb Khalid Rue 11 N°112 CD

20000 الداا البيماء املغرب.

  AMINA KHOUCHANI السيدة

 Résidence Mouhaj 05 عنوانه)ا( 

 IMM 07 APPT 13 SM  20000

الداا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 KEVIN BOIRAYON السيد 

 Angle Rue Socrate Et عنوانه)ا( 

 Rue Attabari Res Manzah Etage1

Appt 1 20000 الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771544.

1086I

global compta et conseils

BASSIM.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

global compta et conseils

10,شااع ابن توضرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

BASSIM.COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

تطوا  ضجمع المحى 1 قطعة اقم 

85 الطابق االا�سي - 90000 طنجة 

املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.59963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ببر21   08 في  املؤاخ 

املصادقة على :

عيدو  احمد  )ة(  السيد  تفو1ت 

300 حصة اجتماعية ضن بص2 500 

كميلية  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عيدو بتاا1خ 23 نونبر 2020.

عيدو  احمد  )ة(  السيد  تفو1ت 
200 حصة اجتماعية ضن بص2 500 
حصة لفائدة  السيد )ة( باسم عيدو 

بتاا1خ 23 نونبر 2020.
اللطيف  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   300 عيدو 
)ة(  السيد  بص2 500 حصة لفائدة  

اضيرة عيدو بتاا1خ 23 نونبر 2021.
اللطيف  عبد  )ة(  السيد  تفو1ت 
ضن  اجتماعية  حصة   200 عيدو 
)ة(  السيد  بص2 500 حصة لفائدة  

باسم عيدو بتاا1خ 23 نونبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
دجنبر   07 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 7129.

1087I

JURISMAG SARL

 PRECISION MEDICALE
 MAROC SARL, par

 abréviation « PRECISMED
« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو1ت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 PRECISION MEDICALE MAROC
 SARL, par abréviation «

PRECISMED SARL » شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 
لينا، اقم 307، املنطقة الصناعية 

سيدي ضعروف  - 20000 
الدااالبيماء املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.154203
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ضااس   18 في  املؤاخ 

املصادقة على :

ضحمد  )ة(  السيد  تفو1ت 

الطرشولي 500 حصة اجتماعية ضن 

)ة(  السيد  بص2 500 حصة لفائدة  

ضااس   18 الحسي  إدوخسا  بتاا1خ 

.2021

تفو1ت السيد )ة( بيمن  الطرشولي  

600 حصة اجتماعية ضن بص2 600 

الحسي   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

إدوخسا  بتاا1خ 18 ضااس 2021.

تفو1ت السيد )ة( الزبير الطرشولي 

600 حصة اجتماعية ضن بص2 600 

الحسي   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

إدوخسا  بتاا1خ 18 ضااس 2021.

ضروى  )ة(  السيد  تفو1ت 

الطرشولي 300 حصة اجتماعية ضن 

)ة(  السيد  بص2 300 حصة لفائدة  

ضااس   18 الحسي  إدوخسا  بتاا1خ 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773690.

1088I

JURISMAG SARL

 CARREFOUR MEDICAL

SARL
إعال  ضتعدد القرااات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 CARREFOUR MEDICAL SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 45، 
زنقة وادي سبو، بكدال ، الرباط - 

10090 الرباط املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

. 2707

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 اقم  قراا 

ب  املوافقة على صك التبرع   ضايلي: 

5.625  سهم تخص السيد الحسي  

هللا  عبد  السيد  لصالح  إدوخسا  

إدوخسا  

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

لربسمال  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

تأكيد اآلنسة زهوة ضزوااي كمسيرة 

للشركة 

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

تحيي  النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 اقم  بند 

لربسمال   الجديد  التوزيع  ضايلي: 

الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بالرباط   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 17 112.

1089I

SOCIETE MODYANI SARL

YASSINI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ،93100

الفنيدق املغرب

YASSINI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة باب 

سبتة شااع العلو1ي  بقعة اقم 230 

ضا بي  الطابقي  اقم 02 الفنيدق - 

93100 الفنيدق املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.27313

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   23 في  املؤاخ 

املصادقة على :
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ضميا   فيزة  )ة(  السيد  تفو1ت 
 100 حصة اجتماعية ضن بص2   50
حصة لفائدة  السيد )ة( عز1ز يسيني 

بتاا1خ 23 نونبر 2020.
ضميا   فيزة  )ة(  السيد  تفو1ت 
 100 حصة اجتماعية ضن بص2   50
سميرة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ضميا  بتاا1خ 23 نونبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
02 دجنبر  االبتدائية بتطوا   بتاا1خ 

2020 تحت اقم 6105.

1090I

SOCIETE MODYANI SARL

TARI STOCK SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
قف2 التصفية

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

TARI STOCK SARL AU شركة 
ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : ضح2 

بتجزئة ضوالي اشيد شااع طرابلس 
اقم 19 - 93100 الفنيدق املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.22091
الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 
2020 تقرا ح2  املؤاخ في 15 شتنبر 
TARI STOCK SARL AU شركة ذات 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 
 100.000 ابسمالها  ضبلغ  الوحيد 
داهم وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 
بتجزئة ضوالي اشيد شااع طرابلس 
املغرب  الفنيدق   93100  -  19 اقم 

نتيجة لفش2 املشروع.
و عي :

املغراوي  طااق   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( تجزئة ضوالي اشيد شااع 
الفنيدق   93100  19 اقم  طرابلس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 
ضح2  وفي   2020 شتنبر   15 بتاا1خ 
بتجزئة ضوالي اشيد شااع طرابلس 

اقم 19 - 93100 الفنيدق املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوا   بتاا1خ 15 بكتوبر 

2020 تحت اقم 4754.
1091I

ضكتب ادايس للحسابات

طاهري اطلس
إعال  ضتعدد القرااات

ضكتب ادايس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب
طاهري اطلس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: الطابق 
السفلي اقم 221 تجزئة سعيد 

بنشقرو  بنسودة فاس - 30000 
فاس املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.45253
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 08 دجنبر 2020
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
تحو21 املقر االجتماعي

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
تغيير غرض الشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 
الطابق   : ضن  االجتماعي  املقر  تغيير 
سعيد  تجزئة   221 اقم  السفلي 
ضكتب   : بنشقرو  بنسودة فاس الى 
بنسودة تجزئة بي2 اير الطابق الثاني 

ضكتب اقم 10 فاس
بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 
:- املقاول في  الغرض ضن الشركة هو 
االشغال املختلفة  - شركة الحراسة  
للمباني العاضة بو الخاصة - التفاوض
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 326/021.
1092I

SOCIETE MODYANI SARL

CASTE BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

CASTE BOIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كراج 

بموضع يدعى املنزلة بني ضزالة 

جماعة بليونش الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28595

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 CASTE : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.BOIS

نجااة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.

- استيراد و توزيع األخشاب..

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  

بموضع يدعى املنزلة بني ضزالة جماعة 

الفنيدق   93100 - بليونش الفنيدق 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد عادل طايا 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عماد ادايس عالضي :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طايا  عادل  السيد 

تجزئة باب سبتة شااع عبد الخالق 

 93100   39 افم  عمااة  طوايس 

الفنيدق املغرب.

عالضي  ادايس  عماد  السيد 

الفطواكي  حما   زاو1ة  عنوانه)ا( 

ب  عمااة   34 الشقة  الدكالي  وضبااك 

020 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طايا  عادل  السيد 

تجزئة باب سبتة شااع عبد الخالق 

 93100   39 افم  عمااة  طوايس 

الفنيدق املغرب

عالضي  ادايس  عماد  السيد 

الفطواكي  حما   زاو1ة  عنوانه)ا( 

ب  عمااة   34 الشقة  الدكالي  وضبااك 

020 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاا1خ  0  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0256.

1093I

distra conseils

BAKR SERVICES SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils

اقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 0000 ، ضراكش املغرب

 BAKR SERVICES SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 7 

تجزئة 399 حي الصناعي املساا 

ضراكش اقم 7 تجزئة 399 حي 

الصناعي املساا ضراكش 0000  

ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112229

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   19

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BAKR  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.SERVICES SARL AU

: ضقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة و البناء.

اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املساا  الصناعي  حي   399 تجزئة   7

حي   399 تجزئة   7 اقم  ضراكش 

  0000 ضراكش  املساا  الصناعي 

ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الخال�سي بوبكر 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد الخال�سي بوبكر عنوانه)ا( 

  0000 داا تزاوت تمكروت زاكواة 

ضراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد الخال�سي بوبكر عنوانه)ا( 

  0000 داا تزاوت تمكروت زاكواة 

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   10 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 112512.

109 I

ضبااك اسباغي، ضوثق بالداا البيماء

بيرام ايموبيليي
إعال  ضتعدد القرااات

ضبااك اسباغي، ضوثق بالداا البيماء

:زاو1ة شااع املقاوضة و زنقة 

بويسيسو عمااة 1 الطابق األول اقم 

1، الداا البيماء ، 20000، الداا 

البيماء املغرب

بيرام ايموبيليي  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 1 زنقة 

إبينال املعاا1ف التوسعة  - - الداا 

البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.318899

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

الحصص  صدقات  على  املصادقة 

اإلجتماعية

على  ينص  الذي   :2 اقم  قراا 

املصادقة على تحيي  النظام  ضايلي: 

األسا�سي للشركة

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي:  

حصة اجتماعية   8000 بعد صدقة 

التي قاضت بها السيدة ضبااكة عدي 

عبد  سيدي  السيد  زوجها  لفائدة 

هذا  بصبح  اإلداي�سي،  عز1ز  العاطي 

في  استمرااه  تقرا  و  شر1كا،  األخير 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  ضنصبه 

غير ضحدودة بمقت�سى الفص2 12 ضن 

النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 

ضليو   الشركة  ابسمال  ضبلغ 

داهم ينقسم إلى عشرة آالف حصة 

اجتماعية قيمتها ضائة داهم للحصة 

الشركاء  على  ضقسمة  الواحدة، 

كالتالي:

 السيد سيدي عبد العاطي عز1ز 

اجتماعية،  حصة   8000 اإلداي�سي 

 1000 السيد يوسف عز1ز اإلداي�سي 

حصة اجتماعية و السيد يونس عز1ز 

اإلداي�سي 1000 حصة اجتماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  1  بالداا البيماء   التجاا1ة 

يناير 2021 تحت اقم 761198.

1095I

DOBLI BENNANI MOHAMMED

SEULE ITKAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 DOBLI BENNANI

MOHAMMED

 ANGLE BD ZERKTOUNI  2  72

 ET AV SLAOUI ETAGE 1 APPT ،

30000، فاس املغرب

SEULE ITKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 8، تجزئة 

الر1اض طر1ق صفرو - 30060 فاس 

املغرب.

تفو1ت حصص

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.64947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   13 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( بحمد الناصري 

500 حصة اجتماعية ضن بص2 500 

عبد النوا  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

الصاط بتاا1خ 13 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ضااس   15 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1201.

1096I

ORIEN.COMPTA

CHERAA CAR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تعيي  ضسير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA

52 شااع ضحمد الخاضس حي 

الحسني بركا  ، 60300، بركا  

املغرب

CHERAA CAR  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 

08 زنقة سبة حي الوفاق سيدي 

سليما  - 60300 بركا  املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3901

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

2020 تم تعيي   املؤاخ في 23 دجنبر 

السيد)ة(  للشركة  جديد  ضسير 

بوعزاوي عمر كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  ببركا    االبتدائية 

2021 تحت اقم 156.

1097I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

JBB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

JBB TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 

الخالق طوايس اقم 181 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 
17563

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 JBB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRANS
نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع لحساب الغير.
عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 
 73000  -  181 الخالق طوايس اقم 

الداخلة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
  : اعماا  السالم  ابراهيم  السيد 
00  حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
السيد بوز1د جاضع :  300 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة نواة البط2 :  300 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
اعماا  السالم  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات عمااة اقم  عنوانه)ا( 

01 73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  جاضع  بوز1د  السيد 
 73000 فكيك  زنقة   3 املسيرة  حي 

الداخلة املغرب.
السيدة نواة البط2 عنوانه)ا( حي 
 73000  71 املسجد زنقة لجواد اقم 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
اعماا  السالم  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات عمااة اقم  عنوانه)ا( 

01 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 369.
1098I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LA PERLE DU SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

LA PERLE DU SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

3 شااع حسن بنجلو  اقم 111 - 

73000 الداخلة املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   16 في  املؤاخ 

املصادقة على :

ابال  الحسي    )ة(  السيد  تفو1ت 

بص2  ضن  اجتماعية  حصة   1.750

1.750 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

هللا ابال بتاا1خ 16 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 387.

1099I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LA PERLE DU SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 الشك2 القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

LA PERLE DU SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا  ضقرها االجتماعي حي املسيرة 

3 شااع حسن بن جلو  اقم 111 - 

73000 الداخلة .

تحو21 الشك2 القانوني للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.3599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 16 فبراير 2021 تم تحو21 

الشك2 القانوني للشركة ضن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 387.

1100I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA SUPERMARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA SUPERMARKET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 

الخالق طوايس اقم 181 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17623

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.DAKHLA SUPERMARKET

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير السمك.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 
 73000  -  181 الخالق طوايس اقم 

الداخلة املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
  : اعماا  السالم  ابراهيم  السيد 
500 حصة بقيمة 100 داهم للحصة 
 500   : بوسيف  حمود  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :
اعماا  سالم  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات عمااة اقم  عنوانه)ا( 

01 73000 الداخلة املغرب.
السيد حمود بوسيف عنوانه)ا( 
 73000 حي ضوالي الرشيد اقم 133 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
اعماا  سالم  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات عمااة اقم  عنوانه)ا( 

01 73000 الداخلة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 07 .

1101I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ESCALE AL JANOUB
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ESCALE AL JANOUB شركة ذات 
ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد
وعنوا  ضقرها االجتماعي شااع عبد 
الرحما  بوعبيد زنقة الجديدة اقم 

22 - 73000 الداخلة املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.9541

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تمت   2021 ضااس  في  0  املؤاخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

-استغالل وتسيير ضحطة للوقود.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 396.

1102I

ste controle balance sarl

 SOCIETE ABOSSOOUD DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 SOCIETE ABOSSOOUD DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي عمااة 

1031 شقة 3 طابق 1  ا1اض 

االسماعلية ضكناس 50000 ضكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52795

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 SOCIETE ABOSSOOUD DE

.TRAVAUX DIVERS

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ضختلفة و البناء

عمااة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ا1اض    1 طابق   3 شقة   1031
ضكناس  االسماعلية ضكناس 50000 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 500   : حسن  ضاضوني  السيد 
حصة بقيمة 50.000 داهم للحصة .
 500   : صالح   ابراهيمي  السيد 
حصة بقيمة 50.000 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن  ضاضوني  السيد 
ضكناس  االنااة  حي   45 اقم   1 زنقة 

50000 ضكناس املغرب.
السيد ابراهيمي صالح  عنوانه)ا( 
19 ضرجا    ضكناس 50000 ضكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  ضاضوني  السيد 
ضكناس  االنااة  حي   45 اقم   1 زنقة 

50000 ضكناس املغرب
السيد ابراهيمي صالح  عنوانه)ا( 
19 ضرجا    ضكناس 50000 ضكناس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  2  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1555.

1103I

SOCIETE MODYANI SARL

DIA YAWMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

DIA YAWMI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي كراج 

الكائن بشااع عالل بن عبد هلل 

تجزئة األضيرة اقم 02  - 93100 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28725

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 DIA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.YAWMI

تغذية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عاضة.

- ضقهى.

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الكائن بشااع عالل بن عبد هلل تجزئة 

الفنيدق   93100  -   02 األضيرة اقم 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيدة بشرى صمر :  500 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

حصة   500   : اعبو  علي  السيد 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صمر  بشرى  السيدة 

حي الحر1ة تجزئة االضا  اقاضة املنزه 

عمااة ب شقة  1 س م  00 20 داا 

البيماء املغرب.

حي  عنوانه)ا(  اعبو  علي  السيد 

املنزه  اقاضة  االضا   تجزئة  الحر1ة 

عمااة ب اقم  1 ط  0 سيدي ضوضن 

00 20 داا البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  اعبو  علي  السيد 

املنزه  اقاضة  االضا   تجزئة  الحر1ة 

عمااة ب اقم  1 ط  0 سيدي ضوضن 

00 20 داا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0381.

110 I

ste consulting dir SNC 

 ste  PORTE ATLAS DE

DECORATION BATIMENT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ste consulting dir SNC

 24AV ALLAL BEN ABDELLAH ،

51000، الحاجب املغرب

 ste  PORTE ATLAS DE

 DECORATION BATIMENT

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 LOT وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 TEHAMI N°97 - EL HAJEB -

51000 EL HAJEB MAROC

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52651

 12 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2020 ضااس 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

 PORTE ATLAS DE DECORATION

.BATIMENT
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 

TRAVAUX  DIVERS /  NEGOCE   /

.     IMPORT- EXPORT

 LOT  : االجتماعي  املقر  عنوا  

 TEHAMI N°97 - EL HAJEB -

.51000 EL HAJEB MAROC

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

10.000.000 داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

 MALLOULI MOUNIR السيد 

 place bir anzarane rue عنوانه)ا( 

 16 nr 13 el hajeb  51000 EL

.HAJEB MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

 MALLOULI MOUNIR السيد 

 place bir anzarane rue عنوانه)ا( 

 16 nr 13 el hajeb  51000 EL

HAJEB MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   11 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1328.

1105I

CABINET CC ORGA

ENTREPRISE LM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

CABINET CC ORGA

3 زنقة ضحمد باهي حي بالمي الطابق 

2 اقم  1 املعاا1ف ، 20330، 

البيماء املغرب

ENTREPRISE LM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

سلمو  بن دحا  عكاشة عي  

السبع  - 20250 الدااالبيماء  

املغرب.

وفاة شر1ك

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.52517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 15 فبراير 2021 تم اإلعالم 

لطيفة و توزيع  بوفاة الشر1ك اضال  

لرسم   
ً
تبعا الواثة  على  حصصه 

 2021 يناير   25 في  املؤاخ  اإلااثة 

بالشك2 األتي :

  ، املهاو�سي   عاصم  السيد)ة( 

1.150 حصة .

السيد)ة( حنا  املهاو�سي  ،  575 

حصة .

السيد)ة( اكرام املهاو�سي  ،  575 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 769025.

1106I

CABINET CC ORGA

 HARAMOUS

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر1ك

CABINET CC ORGA

3 زنقة ضحمد باهي حي بالمي الطابق 

2 اقم  1 املعاا1ف ، 20330، 

البيماء املغرب

  HARAMOUS CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

سلمو  بن دحا  عكاشة عي  

السبع  - 20250 الجااالبيماء 

املغرب.

وفاة شر1ك
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.52517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 15 فبراير 2021 تم اإلعالم 

بوفاة الشر1ك لطيفة اضال و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الواثة  على  حصصه 

 2021 يناير   25 في  املؤاخ  اإلااثة 

بالشك2 األتي :

 63  ، السيد)ة( عاصم املهاو�سي  

حصة .

 31   ، حنا  املهاو�سي   السيد)ة( 

حصة .

 31   ، اكرام املهاو�سي   السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 768762.

1107I

SKILMARK SARL

SKILMARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SKILMARK SARL
اقم 02 بلوك اوه حي املسيرة 85000 

تيزنيت املغرب ، 85000، تيزنيت 

املغرب

SKILMARK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم  0 
زنقة بويغد اداكفا - 85000 تيزنيت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 771

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SKILMARK SARL

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعاية.
اقم  0   : عنوا  املقر االجتماعي 
تيزنيت   85000  - زنقة بويغد اداكفا 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500   : السيد ضصطفى شاكري 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : شكري  ضليكة  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضصطفى شاكري عنوانه)ا( 

اقم 02 بلوك اوه حي املسيرة 85000 

تيزنيت املغرب.

عنوانه)ا(  ضليكة شكري  السيدة 

دواا بفود ايت اسافن 85000 تيزنيت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد ضصطفى شاكري عنوانه)ا( 

اقم 02 بلوك اوه حي املسيرة 85000 

تيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   08 بتاا1خ  االبتدائية بتيزنيت  

2021 تحت اقم 322.

1108I

y.o.r.comptabilite

STE COOPER PRESTIGE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

STE COOPER PRESTIGE شركة 

ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكاتب 

الربيع زنقة عبد الخالق توايس 

الطابق 6 الرقم 0  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66821

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.COOPER PRESTIGE

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االواني التقليدية.

ضكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

توايس  الخالق  عبد  زنقة  الربيع 

فاس   30000  -   0 الرقم   6 الطابق 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد عبد العلي الغوا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1000  : السيد عبد العلي الغوا  

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

الغوا   العلي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( 12 زنقة الحسي  السالوي 

حي بدا فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الغوا   العلي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( 12 زنقة الحسي  السالوي 

حي بدا فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1319.

1109I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SALMIDAK

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

SALMIDAK شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي 

الحسني اقم 629 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17673

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SALMIDAK

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املواد الغذائية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  

73000 الداخلة  الحسني اقم 629 - 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السلمي  الخماا  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السلمي  الخماا  السيد 

  0 حي الحدادين زنقة الناظوا اقم 

16203 وزا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السلمي  الخماا  السيد 

  0 حي الحدادين زنقة الناظوا اقم 

16203 وزا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم 1  .

1110I

اتمانية الز1تو 

FERME YAKOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتمانية الز1تو 

شا اع حما  الفصواكي عرصة 

املعاش عمااة القباج اقم 9 ضكتب 

اقم 3 ، 0000 ، ضراكش ا

FERME YAKOUT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي واحة 

الحاسن التاني ضيعة الشقواي  - 

0000  ضراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112357

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 FERME : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.YAKOUT

داا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للميافة.

واحة   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 - التاني ضيعة الشقواي   الحاسن 

0000  ضراكش  املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضوالي حفيض الشقواي  
التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000 الشقواي   ضيعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد ضوالي حفيض الشقواي  
التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000 الشقواي   ضيعة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   16 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم -.
1111I

اتمانية الز1تو 

 AGAFAY DESERT
ADVENTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اتمانية الز1تو 
شا اع حما  الفصواكي عرصة 

املعاش عمااة القباج اقم 9 ضكتب 
اقم 3 ، 0000 ، ضراكش ا

  AGAFAY DESERT ADVENTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اضزوغ 
القبلي ال لتكركوست  - 0000  

ضراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112 97
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. AGAFAY DESERT ADVENTURE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداجات الباعية .

اضزوغ   : االجتماعي  املقر  عنوا  

  0000  - لتكركوست   ال  القبلي 

ضراكش  املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضوالي حفيض الشقواي 

التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 

ضراكش    0000 الشقواي   ضيعة 

املغرب .

السيد اسماعي2 كركوز  عنوانه)ا( 

اغ داا السوق اضزضيز  000  ضراكش  

املغرب.

كركوز  العز1ز  عبد  السيد 

التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 

ضراكش     0000 الشقواي   ضيعة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اسماعي2 كركوز  عنوانه)ا( 

ضيعة  التاني  الحاسن  واحة 

الشقواي  000  ضراكش املغرب

كركوز  العز1ز  عبد  السيد 

التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 

ضراكش    000 الشقواي   ضيعة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   17 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121770.

1112I

اتمانية الز1تو 

 BUGGY AVENTURE

MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتمانية الز1تو 

شا اع حما  الفصواكي عرصة 

املعاش عمااة القباج اقم 9 ضكتب 

اقم 3 ، 0000 ، ضراكش ا

 BUGGY AVENTURE

MARRAKECH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي طر1ق 

اضزضيز نلم 28  - 0000  ضراكش  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112 27

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BUGGY : اإلقتماء بمختصر تسميتها

. AVENTURE MARRAKECH

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدااجات الباعية .

طر1ق   : االجتماعي  املقر  عنوا  

ضراكش     0000  -   28 نلم  اضزضيز 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد ضوالي حفيض الشقواي 
التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 
ضراكش     0000 الشقواي   ضيعة 

املغرب.
عنوانه)ا(  اباوي   ضحمد  السيد 
دواا ضاشو بلوك 11 اقم 190 0000  

ضراكش  املغرب .
الشقواي   الجلي2  عبد  السيد 
التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000 الشقواي   ضيعة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اباوي   ضحمد  السيد 
دواا ضاشو بلوك 11 اقم 190 0000  

ضراكش املغرب
الشقواي   الجلي2  عبد  السيد 
التاني  الحاسن  واحة  عنوانه)ا( 
ضراكش    0000 الشقواي   ضيعة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 121699.
1113I

اتمانية الز1تو 

بياغيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية
اتمانية الز1تو 

شا اع حما  الفصواكي عرصة 
املعاش عمااة القباج اقم 9 ضكتب 

اقم 3 ، 0000 ، ضراكش ا
بياغيك  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : 

تمنصوات الشطر 1 بقعة 6 ضراكش  
- 0000  ضراكش املغرب.

قف2 التصفية
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.93217
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرا   2020 دجنبر   10 في  املؤاخ 
شركة ذات املسؤولية  ح2 بياغيك  
 10.000 ابسمالها  ضبلغ  املحدودة 

داهم.

اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا    

تمنصوات الشطر 1 بقعة 6 ضراكش  

نتيجة  املغرب  ضراكش    0000  -

لبيعاالص2 التجااي .

و عي :

السيد)ة( ضيشي2  ضا   وعنوانه)ا( 

داب بوطو21 اقم10 القناا1ة  ضراكش  

ضراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 

الختاضية بتاا1خ 10 دجنبر 2020 وفي 

تمنصوات الشطر 1 بقعة 6 ضراكش  

- 0000  ضراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   18 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 2 1818.

111 I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SONELOD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع العركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

SONELOD شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي حي واد 

الشياف اقم 321 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

17757

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   19

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SONELOD
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير السمك.
واد  حي   : االجتماعي  املقر  عنوا  
الشياف اقم 321 - 73000 الداخلة 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد علي بوستة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوستة  علي  السيد 
فيال  8  الشر1فية  ااكا   كولف 

تسلطانت 0000  ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوستة  علي  السيد 
فيال  8  الشر1فية  ااكا   كولف 

تسلطانت 0000  ضراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاا1خ  االبتدائية بوادي الدهب  

ضااس 2021 تحت اقم  9 .

1115I

KAOUN

DIS TANSIFT
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DIS TANSIFT شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي   52 
شااع  ضوالي اشيد شقة B3 كيليز 
ضراكش  - 0000  ضراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112999

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   01

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 DIS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TANSIFT

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضنتجات النظافة بالجملة.

التنظيف  ضنتجات  توزيع   -

والنظافة.

ضنتجات  استيراد  تصدير   -

النظافة..

 52    : االجتماعي  املقر  عنوا  

كيليز   B3 ضوالي اشيد شقة  شااع  

ضراكش  - 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

بيجر1ن:   بيت  هللا  عبد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

بيجر1ن  بيت  هللا  عبد  السيد 
 12 زنقة   2 حي السعديي   عنوانه)ا( 
اقم 66 كلميم 18000 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بيجر1ن  بيت  هللا  عبد  السيد 
 12 زنقة   2 حي السعديي   عنوانه)ا( 
اقم 66 كلميم 18000 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاا1ة بمراكش  بتاا1خ - تحت اقم 

.-

1116I

ديوا  الخدضات

A8 SERVICE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

ديوا  الخدضات

شااع ضحمد الخاضس اقم  9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

A8 SERVICE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

الز1رااي 2 اقم 162 - 16000 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28823

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 A8  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SERVICE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير

اشغال الصباغة

اشغال ضختلفة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الز1رااي 2 اقم 162 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد املصطفى غاوش 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد املصطفى غاوش عنوانه)ا( 
 16000  162 اقم   2 تجزئة الز1رااي 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد املصطفى غاوش عنوانه)ا( 
 16000  162 اقم   2 تجزئة الز1رااي 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاا1خ 30  االبتدائية بسيدي قاسم  

ضااس 2021 تحت اقم -.

1117I

marrakech externalisation

IGICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

IGICO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضراكش 
سيدي يوسف بن علي النخي2 
جولف باشا - 0000  ضراكش 

املغرب.
تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 
.82637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤاخ في 25 دجنبر 2020 تم  تحو21  
ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
علي  بن  يوسف  سيدي  «ضراكش 
  0000  - باشا  جولف  النخي2 
ضراكش املغرب» إلى «تجزئة اضيلكيس 
 - النخي2   دائرة   175 اقم  فيال   2

0000   ضراكش   املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   23 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122099.

1118I
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marrakech externalisation

MycoBiont
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

MycoBiont شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب اقم 

2, زاو1ة شااع طااق ابن ز1اد, ابن 

عائشة , اقاضة اكسلسيوا , عمااة 

18, شقة اقم 6  - 0000   ضراكش  

املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

112855

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   19

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MycoBiont

غرض الشركة بإيجاز : *- البحث 

الفيزيائية  العلوم  في  والتطو1ر 

والطبيعية

املنشطات  وتسو1ق  إنتاج   -*

الحيو1ة في اإلنتاج النباتي والحيواني

ضجال  في  والتطو1ر  البحث   *

واالستشااات  الحيو1ة  التقانات 

العلمية.

الخدضية والتشخيصية  الخبرة   *

للكائنات الحية الدقيقة في البيئة

*استيراد و تصدير

*املشااكة املباشرة بو غير املباشرة 
للشركة في جميع املعاضالت املالية بو 
العقاا1ة بو األوااق املالية وفي جميع 
الصناعية  بو  التجاا1ة  املؤسسات 
التي قد تكو  ضرتبطة بغرض الشركة 

بو بي غرض ضشابه بو ذي صلة. .
ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
اقم 2, زاو1ة شااع طااق ابن ز1اد, ابن 
عمااة   , اكسلسيوا  اقاضة   , عائشة 
- 0000   ضراكش   18, شقة اقم 6  

املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد ضحمد هجري :  100 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيد ضحمد هجري : 100 بقيمة 

100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هجري  ضحمد  السيد 
 BOUL DE BOUCHERVILLE 1980
 VILLE ST BRUNO J3V4H8
 QUEBEC CANADA J3V4H8

سانت برونو كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هجري  ضحمد  السيد 
 BOUL DE BOUCHERVILLE 1980
 VILLE ST BRUNO J3V4H8
 QUEBEC CANADA J3V4H8

سانت برونو كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 9 1222.
1119I

BETA FIDUCIAIRE

FOUZALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

FOUZALUM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 

لعلج  زنقة 59 حي امللود ظهر املحلة  
لزااي تجزئة لعلج  زنقة 59 حي امللود 

ظهر املحلة  لزااي 60000 وجدة  
املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.23165
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرا ح2  املؤاخ في 03 فبراير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ابسمالها  ضبلغ    FOUZALUM
ضقرها  وعنوا   داهم   100.000
حي   59 زنقة  اإلجتماعي تجزئة لعلج  
امللود ظهر املحلة  لزااي تجزئة لعلج  
زنقة 59 حي امللود ظهر املحلة  لزااي 
60000 وجدة  املغرب نتيجة ل : انهاء  

عقد الشراكة .
تجزئة  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 
زنقة 59 حي امللود ظهر املحلة   لعلج  
لزااي تجزئة لعلج  زنقة 59 حي امللود 
وجدة   60000 لزااي  املحلة   ظهر 

املغرب. 
و عي :

و  فوزي  ضحمد   السيد)ة( 
الفتح  تجزئة  املحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
وجدة   60000  8 اقم  ب  1  زنقة  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتماء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   25 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1022.
1120I

MOORISH

SPICES COM
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شااع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الداا البيماء املغرب

SPICES COM شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 10  شااع 

الزاقطوني إقاضة حاضد شقة 1 - 

20000 الداا البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496087

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   0 

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 SPICES : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.COM

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير التواب2.

  10  : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع الزاقطوني إقاضة حاضد شقة 

1 - 20000 الداا البيماء  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

10.000,00 داهم، ضقسم كالتالي:

السيد الحمود عبد املجيد :  100 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

املجيد  عبد  الحمود  السيد 

هولندا   99135 هولندا  عنوانه)ا( 

هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

املجيد  عبد  الحمود  السيد 

هولندا   99135 هولندا  عنوانه)ا( 

هولندا



8461 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 771859.

1121I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

ESPACE EL KARAMA
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

ESPACE EL KARAMA شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 7 زنقة 

ضشرع بلقصيري االطلس  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

1468

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   08

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ESPACE EL KARAMA

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتجااة 

املالبس.

 7 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 - االطلس   بلقصيري  ضشرع  زنقة 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد اليعقوبي ضحمد  :  1.000 
حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اليعقوبي ضحمد  عنوانه)ا( 
 62999 ناظوا  الفوكاني  بوطيب 

ناظوا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
السيد اليعقوبي ضحمد  عنوانه)ا( 
 62999 ناظوا  الفوكاني  بوطيب 

ناظوا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس   29 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 66983.

1122I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

IDFANOUR
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

IDFANOUR شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 10 
شااع 6 حي التازي املرجة واد فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
659

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   12
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IDFANOUR

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البمائع.

 10 اقم   : عنوا  املقر االجتماعي 

شااع 6 حي التازي املرجة واد فاس - 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

القادا  عبد  الزازوا  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

القادا  عبد  الزازوا  السيد 
عنوانه)ا( اقم 10 شااع 6 حي التازي 

فاس   30000 فاس   واد  املرجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

القادا  عبد  الزازوا  السيد 
عنوانه)ا( اقم 10 شااع 6 حي التازي 

املرجة واد فاس  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 66133.

1123I

SKYLINE ELECTRO

SKYLINE ELECTRO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SKYLINE ELECTRO

13 زنقة احمد املجاطي اقاضة االلب 

طابق 1 اقم 8 املعاا1ف ، 20330، 

الداا البيماء املغرب

SKYLINE ELECTRO شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقاضة االلب طابق 

1 اقم 8 املعاا1ف - 20330 الداا 

البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 97219

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   26

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SKYLINE ELECTRO

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقصيط لألجهزة املنزلية و األجهزة 

الكهربائية.
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 

طابق  االلب  اقاضة  املجاطي  احمد 
الداا   20330  - املعاا1ف   8 اقم   1

البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بوز1د  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوز1د  املهدي  السيد 
ابن  زنقة   103 اقم  شانتماا  جزئة 

الداا   20330 املعاا1ف   العساكر 

البيماء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوز1د  املهدي  السيد 
ابن  زنقة   103 اقم  شانتماا  تجزئة 

الداا   20330 املعاا1ف  العساكر 

البيماء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772669.

112 I

اضغاا عبد الغافوا

TMT CLICK
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

اضغاا عبد الغافوا

شااع الجيش امللكي اقاضة النوا اقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 93000، 

تطوا  املغرب

TMT CLICK شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

الجيش امللكي  اقاضة هانية 1 الطابق 

05  اقم 20 تطوا  - 93000 تطوا  

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

28981

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TMT  : بمختصر تسميتها  اإلقتماء 

.CLICK

تطو1ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشبكات املعلوضاتي.

شااع   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الجيش امللكي  اقاضة هانية 1 الطابق 

05  اقم 20 تطوا  - 93000 تطوا  

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  
داهم، ضقسم كالتالي:

السيد سعيد الغزال :  100 حصة 
بقيمة 1.000 داهم للحصة .

السيد سعيد الغزال : 100 بقيمة 
1.000 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزال  سعيد  السيد 
ضجموعة  السعادة  فماءات  ضركب 
 09 شقة   02 الطابق   16 عمااة   0 

ضرتي2 93150 ضرتي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغزال  سعيد  السيد 
ضجموعة  السعادة  فماءات  ضركب 
 09 شقة   02 الطابق   16 عمااة   0 

ضرتي2 93150 ضرتي2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضااس  بتاا1خ  2  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0686.
1125I

SCOPELLO

SCOPELLO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

SCOPELLO
13زنقة احمد املجاطي اقاضة   االلب 
الطابق االول اقم 8 املعاا1ف الداا 
البيماء ، 20330، الداا البيماء 

املغرب
SCOPELLO شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقاضة االلب الطابق 
االول اقم 8 املعاا1ف الداا البيماء 

- 20330 الداا البيماء املغرب
تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
497769

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   31
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SCOPELLO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقااي.
زنقة   13  : عنوا  املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقاضة االلب الطابق 
االول اقم 8 املعاا1ف الداا البيماء - 

20330 الداا البيماء املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
القدضيري  بدا  خالد  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
القدضيري  بدا  خالد  السيد 
النوا  حي  عثما   سيدي  عنوانه)ا( 
الداا   20450 ضجموعة د اقم  8  

البيماء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
القدضيري  بدا  خالد  السيد 
النوا  حي  عثما   سيدي  عنوانه)ا( 
الداا   20450 ضجموعة د اقم  8  

البيماء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773247.
1126I

ضينااة فينانس جروب

زيتيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

ضينااة فينانس جروب
52 شااع ضوالي اشيد شقة اقم 
7 الطابق الرابع جليز ضراكش ، 

0000 ، ضراكش املغرب

ز1تيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 52 شااع 

ضوالي اشيد شقة اقم 7 الطابق 

الرابع جليز ز 0000  ضراكش املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.76625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 25 بكتوبر 2016 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 7 «52 شااع ضوالي اشيد شقة اقم 

الطابق الرابع جليز ز 0000  ضراكش 

املغرب» إلى «قصبة داب املنابهة اقم 

31   - 0000  ضراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   17 بتاا1خ  بمراكش   التجاا1ة 

2016 تحت اقم 83685.

1127I

ضينااة فينانس جروب

زيتيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضينااة فينانس جروب

52 شااع ضوالي اشيد شقة اقم 

7 الطابق الرابع جليز ضراكش ، 

0000 ، ضراكش املغرب

ز1تيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 52 شااع 

ضوالي اشيد شقة اقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 0000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

76625

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2016 شتنبر   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : ز1تيم.

داا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الميافة.

عنوا  املقر االجتماعي : 52 شااع 

الطابق   7 اقم  شقة  اشيد  ضوالي 

الرابع جليز - 0000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500  : السيد فيليب جي2 بيالغ  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

سانشيز  ضيشي2  غاي  السيدة 

زوجة بيالغ :  500 حصة بقيمة 100 

داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

بيالغ   جي2  فيليب  السيد 

شااع فيرجينتوا1كس  عنوانه)ا(  0 

95100 ااجونتوي فرنسا.

سانشيز  ضيشي2  غاي  السيدة 

شااع  عنوانه)ا(  0  بيالغ  زوجة 

ااجونتوي   95100 فيرجينتوا1كس 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

بيالغ   جي2  فيليب  السيد 

شااع فيرجينتوا1كس  عنوانه)ا(  0 

95100 ااجونتوي فرنسا

سانشيز  ضيشي2  غاي  السيدة 

شااع  عنوانه)ا(  0  بيالغ  زوجة 

ااجونتوي   95100 فيرجينتوا1كس 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   19 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2016 تحت اقم 82445 .

1128I

FIGESEC SARLAU

جنان البركة ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي  ضسير جديد للشركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC

جنا  البركة ش.م.م.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

اعز1ب الدااوي جماعة سعادة 

ضراكش - 40160 ضراكش املغرب.

تعيي  ضسير جديد للشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

. 7971

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي    2021 ضااس  املؤاخ في 03 

ضسير جديد للشركة السيد)ة( ضحمد 

طه املبااكي  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   22 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122069.

1129I

اضغاا عبد الغافوا

BLADI DEVLOP
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

اضغاا عبد الغافوا

شااع الجيش امللكي اقاضة النوا اقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 93000، 

تطوا  املغرب

BLADI DEVLOP شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي  شااع ابو 

عنا  اقم 15 الطابق االول تطوا  - 

93000 تطوا  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

29003

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   18

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 BLADI : اإلقتماء بمختصر تسميتها

.DEVLOP

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعمال العاضة والخاصة.

عنوا  املقر االجتماعي :  شااع ابو 

عنا  اقم 15 الطابق االول تطوا  - 

93000 تطوا  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

100 حصة    : السيد نهاد ضرزوق 

بقيمة 1.000 داهم للحصة .

بقيمة   100  : السيد نهاد ضرزوق 

1.000 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضرزوق  نهاد  السيد 

ز1انة   15 اقم  زنقة  ابوعنا   شااع 

تطوا  93000 تطوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضرزوق  نهاد  السيد 

ز1انة   15 اقم  زنقة  ابوعنا   شااع 

تطوا  93000 تطوا  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم  070.

1130I

EL OUARRAD AZIZ

LEGUMA-MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

LEGUMA-MEK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 

212 تجزئة الوفاق سيدي سعيد - 

50000 ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52353

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2020 دجنبر   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LEGUMA-MEK

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخمر والفواكه بالتقسيط ونصف 

الجملة .

عنوا  املقر االجتماعي : اقم 212 

تجزئة الوفاق سيدي سعيد - 50000 

ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد فؤاد العر1ف :  340 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

 330   : العر1ف  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 330   : العر1ف  حسام  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العر1ف  فؤاد  السيد 
الداا   26 اقم   18 حي افر1قيا شااع 
البيماء  الداا   20620 البيماء 

املغرب.
عنوانه)ا(  العر1ف  كمال  السيد 
واززات  ز1نب  ايت  ايتلوا   دواا 

45000 واززات املغرب.
السيد حسام العر1ف عنوانه)ا( 
شااع   1 االنبعاث  تجزئة   34 اقم 
ضكناس   50000 ضكناس   5 ضحمد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العر1ف  فؤاد  السيد 
الداا   26 اقم   18 حي افر1قيا شااع 
البيماء  الداا   20620 البيماء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   03 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  
PM-210203- اقم  تحت   2021

.MK-0238

1131I

KAMAR BENOUNA

SECURANCE ش م م
إعال  ضتعدد القرااات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
SECURANCE ش م م   «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا  ضقرها االجتماعي: 64 

زنقة عبد هللا املديوني - 20660 
الدااالبيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.90057
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 19 شتنبر 2002
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
 100.000 ضن  ااسمال  في  الز1ادة 

داهم الى 500.000 داهم 

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

ضن  السابع  و  السادس  البند  تغيير 

القواني  

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

الز1ادة في ااسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

بكتوبر 2002 تحت اقم 231701.

1132I

KAMAR BENOUNA

ASSURTIS  ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو21 املقر االجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ASSURTIS  ش م م  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 8 زنقة 

عي  الشفاء  - 20540 الدااالبيماء 

املغرب.

تحو21  املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.1 91 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤاخ في 02 نونبر 2006 تم  تحو21  

ضن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 20540  - الشفاء   عي   زنقة   8»

عي    11» إلى  املغرب»  الدااالبيماء 

يفر  و ضلتقى عي  سيدي علي اقاضة 

كنزة الطابق السفلي اقم 3 بواكو  - 

0 200 الدااالبيماء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

نونبر 2006 تحت اقم 284275.

1133I

اتمانية الز1تو 

كواد اكفاي اطلس

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

اتمانية الز1تو 

شا اع حما  الفصواكي عرصة 

املعاش عمااة القباج اقم 9 ضكتب 

اقم 3 ، 0000 ، ضراكش ا

كواد اكفاي اطلس  شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضركز 

الالتكركوست اضزوغ القبلي املراح 

الحوز - 2000  ضراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113009

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   22

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

كواد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

اكفاي اطلس .

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداجات الرباعية.

ضركز   : االجتماعي  املقر  عنوا  

املراح  القبلي  اضزوغ  الالتكركوست 

الحوز - 2000  ضراكش املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طهوا  خالد  السيد 

 304 شقة  ا2  عمااة  الفم2  اقاضة 

0000  ضراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طهوا  خالد  السيد 

 304 شقة  ا2  عمااة  الفم2  اقاضة 

0000  ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122376.

1134I

COMPTADAM SARL AU

IMMOFIK
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTADAM SARL AU

 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA ، 14000، KENITRA

MAROC

IMMOFIK شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي املغرب 

العربي اقم 226 القنيطرة - 000 1 

القنيطرة  املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

57025

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2020 بكتوبر   28

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.IMMOFIK

الترو1ج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقاا
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ضقاول األعمال املتنوعة بو البناء
التفاوض.

املغرب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
 1 000  - القنيطرة  العربي اقم 226 

القنيطرة  املغرب .
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
 1.000   : ضحمد  فكري  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
 1000  : ضحمد  فكري  السيد 

بقيمة 100 داهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ضحمد  فكري  السيد 
القنيطرة   226 اقم  العربي  املغرب 

000 1 القنيطرة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضحمد  فكري  السيد 
القنيطرة   226 اقم  العربي  املغرب 

000 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاا1خ  االبتدائية بالقنيطرة  

اقم -.

1135I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

CREATIVITY AGENCY
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
CREATIVITY AGENCY شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 
الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي زنقة 
ابن اشد عمااة املهندسي  الطابق 
الخاضس اقم 36 وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

36877

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   10

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.CREATIVITY AGENCY

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسو1ق وإعالنات.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

الطابق  املهندسي   عمااة  اشد  ابن 

 60000  - وجدة   36 اقم  الخاضس 

وجدة املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفياللي  نجاة  السيدة 

 7 حي التقدم زنقة وادي ضلو1ة اقم 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفياللي  نجاة  السيدة 

 7 حي التقدم زنقة وادي ضلو1ة اقم 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   19 بتاا1خ  بوجدة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 970.

1136I

UPSILON CONSULTING

BADEEL SMARTLEASE
إعال  ضتعدد القرااات

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

BADEEL SMARTLEASE «شركة  
املساهمة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 161 
شااع الحسن الثاني، ضكتب الطابق 

التاسع - 20100 الداا البيماء 
املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.415321
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 03 ضااس 2021
تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 
استقالة ك2 ضن السيدة ضليكة سراج 
و السيدة سلمى ضجزااي ضن ضهاضهما 

كمتصرفتي  للشركة
قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 
الواحد  عبد  ضحمد  السيد  تعيي  
املمثلة  صوفاك  الشركة  و  القاداي 
الكرزازي  هشام  السيد  طرف  ضن 

كمتصرفي  جديدين 
قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيي  
كالتالي  الشركة  بسهم  تفو1ت  بعد 
السيدة  ضن  واحد  سهم  تفو1ت   :
سلمى ضجزااي لصالح السيد ضحمد 
عبد الواحد القاداي - تفو1ت 7502 
ضجزااي  سلمى  السيدة  ضن  سهم 
املمثلة  صوفاك  الشركة  لصالح 
الكرزازي  هشام  السيد  طرف  ضن 
الشركة  سهم ضن   16498 تفو1ت   -
كونسيسيوم املمثلة ضن طرف السيد 
ز1ن العابدين ضجزااي لصالح الشركة 
السيد  طرف  ضن  املمثلة  صوفاك 
 16600 تفو1ت   - الكرزازي  هشام 
ضجزااي  بحمد  السيد  ضن  سهم 
لصالح السيد ز1ن العابدين ضجزااي 

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 

املساهمات

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 

ابس املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772468.

1137I

UPSILON CONSULTING

ILLY HOLDING
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

ILLY HOLDING شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 131شااع 

انفا، إقاضة بزوا، الطابق 11، ضكتب 

اقم 11ب - 20000 الداا البيماء 

املغرب.

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.459629

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

افع  تم   2021 ضااس   02 في  املؤاخ 

ابسمال الشركة بمبلغ قداه «1.700 

إلى  داهم»   54.800» بي ضن  داهم» 

:  تقديم  «56.500 داهم» عن طر1ق 

حصص نقدية بو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772711.

1138I
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carrelage marbre travaux

 CARRELAGE MARBRE

TRAVAUX
إعال  ضتعدد القرااات

carrelage marbre travaux

 QI marrakech quartier,328

 industriel، 40100، marrakech

maroc

 CARRELAGE MARBRE

TRAVAUX «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: 328. 

 Quartier Industriel Sidi ghanem

marrakech - 40100- ضراكش 

املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»
اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.73423

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 02 فبراير 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

الحاض2  اليمني  بن  ضحمد  السيد 

 E  21 80 اقم  الوطنية  للبطاقة 

الشركة  في  حصصه  جميع  يفوت 

للسيد   %50, حصة(    00( املذكوة 

كمال ضاهر الحاض2 للبطاقة الوطنية 
للسيد   %50 و   ،E  269791 اقم 

للبطاقة  الحاض2  بنيحيى  العلي  عبد 

B416021 الوطنية اقم

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

استقالة السيد ضحمد بن اليمني ضن 

التسير املشتركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 6-7 و15: الذي ينص على 

 200 ضفوتة  الحصص  توزيع  ضايلي: 

حصة لسيد كمال ضاهرو200 لسيد 

عبد العلي بنيحيى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122299.

1139I

اضغاا عبد الغافوا

CHIKEN PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

اضغاا عبد الغافوا

شااع الجيش امللكي اقاضة النوا اقم 

1 الطابق االول تطوا  ، 93000، 

تطوا  املغرب

CHIKEN PHONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع 

ضوالي اشيد اقاضة العبيدي اقم 31 

املميق - 13000 املميق املغرب.

ح2 شركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.26125

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 املؤاخ في 16 ضااس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ابسمالها  ضبلغ    CHIKEN PHONE

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

اإلجتماعي شااع ضوالي اشيد اقاضة 

 13000  - املميق   31 العبيدي اقم 

املميق املغرب نتيجة ل : الخسااة.

شااع  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

ضوالي اشيد اقاضة العبيدي اقم 31 

املميق - 13000 املميق املغرب. 

و عي :

و  لعوانس  خالد   السيد)ة( 
الجيش  شااع  زاو1ة   159 عنوانه)ا( 

  12 امللكي زنقة ضوالي عبد هللا شقة 

املغرب كمصفي  القنيطرة    1 0 0

)ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

شااع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

ضوالي اشيد اقاضة العبيدي اقم 31 

املميق

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   25 بتاا1خ  االبتدائية بتطوا   

2021 تحت اقم 0696.

11 0I

omnium management

KAMAL STEEL DOORS KSD
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

 KAMAL STEEL DOORS KSD

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 522 

تجزئة ستاا سكن بنسودة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

66717

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 فبراير   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.KAMAL STEEL DOORS KSD

غرض الشركة بإيجاز : -ضقاول في 

األشغال املختلفة بو البناء.

-التداول.

-االستيراد و التصدير..

عنوا  املقر االجتماعي : اقم 522 

 - فاس  بنسودة  سكن  ستاا  تجزئة 

30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : الحوات  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحوات  كمال  السيد 

25 اقاضة حسام تجزئة النسيم طر1ق 

فاس   30000 فاس  الشقف  عي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحوات  كمال  السيد 

النسيم  تجزئة  حسام  اقاضة   25

 30000 فاس  الشقف  عي   طر1ق 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   12 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2020 تحت اقم 1165.

11 1I

ficogedek sarl au

TRUCK MAROC
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

TRUCK MAROC شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضح2 

برقم 01 الكوانا حي الفتح  - 50050 

ضكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

52863

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.TRUCK MAROC

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 3.5 البمائع لحساب الغير بق2 ضن 

طن

االشغال العاضة.

ضح2   : االجتماعي  املقر  عنوا  

برقم 01 الكوانا حي الفتح  - 50050 

ضكناس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : بابا  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بابا  املصطفى  السيد 

 50050 الفتح  حي  البرجة  داب   53

ضكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بابا  املصطفى  السيد 

 50050 الفتح  حي  البرجة  داب   53

ضكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   30 بتاا1خ  التجاا1ة بمكناس  

2021 تحت اقم 1663.

11 2I

 centre de developpment profesionnel des

competences

E.R.G.D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

E.R.G.D  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عمر 

املختاا اقم 129 شقة اقم   العيو  

- 70000 العيو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

35907

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

. E.R.G.D

توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبكة كمبيوتر و خدضات الكهرباء.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عمر 

املختاا اقم 129 شقة اقم   العيو  

- 70000 العيو  املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد اشيد وخي 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد عبد السالم الشفيق :  500 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وخي  اشيد  السيد 

خطااة النيف تينغير 70000 العيو  

املغرب.

الشفيق  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شااع عثما  ابن عفا  اقم 

680 تطوا   70000 العيو  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وخي  اشيد  السيد 

خطااة النيف تينغير 70000 العيو  

املغرب

الشفيق  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شااع عثما  ابن عفا  اقم 

680 تطوا   70000 العيو  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاا1خ  2 ضااس  االبتدائية بالعيو   

2021 تحت اقم 902/2021.

1143I

ضوثقة

GOLDEN FABRIQUE
إعال  ضتعدد القرااات

ضوثقة

217 شااع ابراهيم الروداني، 

التقاطع،اقاضة الفتح الطابق 

األول، اقم 02، طر1ق الجديدة، 

الداا البيما ء. 217 شااع ابراهيم 

الروداني، التقاطع،اقاضة الفتح 

الطابق األول، اقم 02، طر1ق 

الجديدة، الداا البيما ء، 20000، 

الداا البيماء املغرب

GOLDEN FABRIQUE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: تجزئة 

100 حي ضوالي اشيد - 20660 الداا 

البيماء املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.65921

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في 01 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

استقالة السيدة عسولي فوز1ة ضن 

ضنصبها كمسيرة

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

قبول استقالة السيدة عسولي فوز1ة 

ضن ضنصبها كمسيرة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773045.

11  I

اتمانية الز1تو 

desert and cities tours
إعال  ضتعدد القرااات

اتمانية الز1تو 

شا اع حما  الفصواكي عرصة 

املعاش عمااة القباج اقم 9 ضكتب 

اقم 3 ، 0000 ، ضراكش ا

desert and cities tours  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد»

وعنوا  ضقرها االجتماعي: املحاضيد 

تجزئة ضعطى هللا اقم1681 - 

0000  ضراكش املغرب.

«إعال  ضتعدد القرااات»

اقم التقييد في السج2 التجااي: 

.88635

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤاخ في  2 ضااس 2021

تم اتخاذ القرااات التالية: 

قراا اقم 1: الذي ينص على ضايلي: 

الواحيد  الشر1ك  حصص  تفو1ت 

لفائدة  ابوسعيد500حصة  ضيلود 

السيد ضحمد البودلي 500حصة 

قراا اقم 2: الذي ينص على ضايلي: 

الواحيد  الشر1ك  حصص  تفو1ت 

لفائدة  ابوسعيد500حصة  ضيلود 

السيد ضحمد االزاي 

قراا اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

 manar V الى  ضقرالشركة  تحو21 

 HIVERNAGE APPARTEMENT

N°9 IMMEUBLE D MARRAKECH

قراا اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

لشركة  ضسيرا  البودلي  ضحمد  تعي  

DESERT AND CITIES TOURS

وتبعا لذلك تم تعدي2 ضقتميات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند اقم 3: الذي ينص على ضايلي: 

للشركة  القانوني  الشك2  تحو21 

ضن شركة دات املسؤولية املحدودة 

دات الشر1ك الوحيد الى شركة دات 

املسؤولية املحدودة 

بند اقم  : الذي ينص على ضايلي: 

ضقرالشركة
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بند اقم 6: الذي ينص على ضايلي: 
اسهم الشركة

بند اقم 7: الذي ينص على ضايلي: 
ااسمال الشركة

على  ينص  الذي  اقم  1:  بند 
ضايلي: تسير الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122671.

1145I

salmageco

 SOCIETE ROUTCAMED
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

salmageco
 imm 63 lot dalila appt 21
 zougha fes fes، 30000، fes

maroc
 SOCIETE ROUTCAMED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب اقم 
21 بالطابق الثالث ضكاتب الصفاء 
طر1ق صفرو فاس - 30060 فاس  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67105
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOCIETE ROUTCAMED SARL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.
ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  
ضكاتب  الثالث  بالطابق   21 اقم 
الصفاء طر1ق صفرو فاس - 30060 

فاس  املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ضبلغ ابسمال الشركة:  500.000 

داهم، ضقسم كالتالي:

 4.750   : ضحمد  ضوضن  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 250   : السيدة عائشة ااحيوي  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد  ضوضن  السيد 
تجزئة   61 زنقة   1 عمااة   3 الشقة 

العنبرة س2 طر1ق عي  السمن فاس 

30020 فاس  املغرب .

السيدة عائشة ااحيوي عنوانه)ا( 
ضيسوا  القصابي  بالل  ايت  دواا 

33202 ضيسوا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد  ضوضن  السيد 
تجزئة   61 زنقة   1 عمااة   3 الشقة 

العنبرة س2 طر1ق عي  السمن فاس 

30020 فاس  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1631.

1146I

UPSILON CONSULTING

ALHORA ALQABIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

ALHORA ALQABIDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 9 ، زنقة 

بحمد بركات، الطابق السفلي، اقم 

3، ضعاا1ف  - 20000 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495649

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.ALHORA ALQABIDA

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابمة، الحيازة بو املشااكة املباشرة 

بو غير املباشرة في ابس ضال الشركات 

بو املجموعات بو الكيانات القانونية 

ضن جميع األنواع؛

وسيلة،  بأي  الشركة  ضشااكة 

بشك2 ضباشر بو غير ضباشر، في جميع 

ذات صلة  تكو   قد  التي  املعاضالت 

شركات  إنشاء  طر1ق  عن  بهدفها 

االشتراك  بو  املساهمة  بو  جديدة 

الحقوق  بو  املالية  األوااق  شراء  بو 

ذلك،  غير  بو  الدضج  بو  االجتماعية 

بص2  بي  تأجير  بو  حيازة  بو  إنشاء 

تجااي بو ضؤسسة؛ اكتساب بو شراء 

العمليات  جميع  بيع  بو  تشغي2  بو 

بهذه  املتعلقة  االختراع  وبراءات 

األنشطة..

عنوا  املقر االجتماعي : 9 ، زنقة 

اقم  الطابق السفلي،  بحمد بركات، 

20000 الداا البيماء  3، ضعاا1ف  - 

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 50   : حدوا  اسماعي2  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد ياسي  غوليمي :  50 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات وضواطن الشركاء :

السيد اسماعي2 حدوا عنوانه)ا( 
 20000 زنقة عي  حرودة   ،12 اقم 

الداا البيماء املغرب.

عنوانه)ا(  غوليمي  ياسي   السيد 

 Rue De Berghes 4020 Liège

.Belgique

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

السيد اسماعي2 حدوا عنوانه)ا( 
 20000 زنقة عي  حرودة   ،12 اقم 

الداا البيماء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

11 7I

FB2H CONSEILS

BAHATEL
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BAHATEL شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

تنسيفت توندوت  - 45000 وازازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

11399

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   05

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
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عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.BAHATEL
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
 / املتوسط    الجهد  ذات  والكهرباء 
ء  البنا ضقاولة  ؛  املنخفض  الجهد 
واالنشاءات املختلفة ؛ ضقاول بعمال 
تركيب التليفونات وكابالت الحاسب 

اآللى..
دواا   : االجتماعي  املقر  عنوا  
تنسيفت توندوت  - 45000 وازازات 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:
طاهري  اللطيف  عبد  السيد 
داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
طاهري  اللطيف  عبد  السيد 
توندوت  تنسيفت  دواا  عنوانه)ا( 

45000 وازازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
طاهري  اللطيف  عبد  السيد 
توندوت  تنسيفت  دواا  عنوانه)ا( 

45000 وازازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 223.
11 8I

FB2H CONSEILS

 COMPTOIR كونطوار كلوبال
GLOBAL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 
الشر1ك الوحيد

ح2 شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 COMPTOIR كونطواا كلوبال

GLOBAL شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد)في 

طوا التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 123 

بلوك D شااع ضوالي الطاهرحي 

املقاوضة وازازات - 45000 وازازات 

املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.6399

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا ح2   2021 املؤاخ في 31 ضااس 

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

كلوبال  كونطواا  الوحيد  الشر1ك 

ضبلغ    COMPTOIR GLOBAL

وعنوا   داهم   100.000 ابسمالها 

بلوك   123 اقم  اإلجتماعي  ضقرها 

املقاوضة  الطاهرحي  ضوالي  شااع   D

املغرب  وازازات   45000  - وازازات 

االقتصادية  الحالة   : ل  نتيجة 

الحرجة.

حي  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

فمراكوم - 45000 وازازات املغرب. 

و عي :

السيد)ة( احمد  نواي و عنوانه)ا( 

حي فمراكوم 45000 وازازات املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتماء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ضح2  و  املخابرة  ضح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوازازات  بتاا1خ 06 ببر21 

2021 تحت اقم 229.

11 9I

CABINET S2S CONSULTING

AF STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

AF STYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 75 شااع 

11 يناير الطابق االول الشقة 169 

البيماء 33200 البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497055

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 AF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.STYLE

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس  بنواع  جميع  وتصدير 

واملنسوجات.

عنوا  املقر االجتماعي : 75 شااع 

 169 الشقة  الطابق االول  يناير   11

البيماء 33200 البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 500  : السيد عبد الكبير حركات 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 500   : املحفو�سي  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

حركات  الكبير  عبد  السيد 

 52 الزنقة   2 الحسنية  عنوانه)ا( 

الرقم 70  22300 البيماء املغرب.

السيد ايوب املحفو�سي عنوانه)ا( 

اقاضة الفتح 1 عمااة 13 اقم 2 شااع 

البيماء   22300 القدس عي  الشق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

حركات  الكبير  عبد  السيد 

 52 الزنقة   2 الحسنية  عنوانه)ا( 

الرقم 70  22300 البيماء املغرب

السيد ايوب املحفو�سي عنوانه)ا( 

اقاضة الفتح 1 عمااة 13 اقم 2 شااع 

البيماء   22300 القدس عي  الشق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم 772712.

1150I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

 مواصالت سني
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

 bureau de libre//بيرو د لبغ كونط

compte

اقم 7 ضكتب   قساا1ة املرني�سي 

شااع لال ضر1م ، 30000، فاس 

املغرب

 ضواصالت سني شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي تجزئة 661 

تجزئة الر1اض طر1ق سيدي حرازم 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 
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اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67135

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   16

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

ضواصالت سني.

ضقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نق2 البمائع.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا  

سيدي  طر1ق  الر1اض  تجزئة   661

حرازم فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

السيد هشام سني :  1.000 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .

السيد هشام سني : 1.000 بقيمة 

100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سني  هشام  السيد 

فرنسا  84130 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سني  هشام  السيد 

فرنسا  84130 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1658.

1151I

COFIDET SARL

ILTY AUTO
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

ILTY AUTO  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي تجزئة ابن 

خلدو  شااع 30 اقم 06 - 90000 

طنجة املغرب .

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

96151

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 يناير   27 في  املؤاخ 

 »  ILTY AUTO» تسمية الشركة ضن 

. «ILTY CAFE» إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   03 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2116.

1152I

COFIDET SARL

ILTY CAFE
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

ILTY CAFE شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها االجتماعي تجزئة ابن 

خلدو  شااع 30 اقم 06 - 90000 

طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.96151

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 يناير   27 في  املؤاخ 

«تأجير السيااات  نشاط الشركة ضن 

بدو  سائق» إلى «ضقهى و ضطعم «.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   03 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 2116.

1153I

BACEGM

اكسبير كونيكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BACEGM

 N°194 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

اكسبير كونيكت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم  19 

كراج ب بزلي حي بناني سميرس - 

0000  ضراكش اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113263

 26 عقد حر ضؤاخ في  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 ضااس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتماء بمختصر تسميتها : اكسبير 

كونيكت.

واادات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  االلكترونية  لالجهزة  الصاداات  و 

الحواسب.
اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

 -  19 كراج ب بزلي حي بناني سميرس 

0000  ضراكش اململكة املغربية.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 50  : السيد ضحمد يونس اسعد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

50 حصة    : السيد الشراكي بدا 

بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

اسعد  يونس  ضحمد  السيد 

الغرب  عملية   2 ضسيرة  عنوانه)ا( 

ضراكش    0000  3 اقم   3 د  اقاضة 

اململكة املغربية.

السيد الشراكي بدا عنوانه)ا( ازكي 

اململكة  ضراكش    0000  29 اقم   5

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

اسعد  يونس  ضحمد  السيد 

الغرب  عملية   2 ضسيرة  عنوانه)ا( 

ضراكش    0000  3 اقم   3 د  اقاضة 

اململكة املغربية

السيد الشراكي بدا عنوانه)ا( ازكي 

اململكة  ضراكش    0000  29 اقم   5

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122589.

1154I

UPSILON CONSULTING

PLUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

PLUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 46 شااع 
الزاقطوني، ضكتب اقم 15 و 16، 
الطابق 6 - 20130 الداا البيماء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السج2 التجااي : 

495659
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانو   إعداد  تم   2021 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
.PLUR : اإلقتماء بمختصر تسميتها

ضزود   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وسيط  بعمال،  ضزود  خدضات، 
تجااي، تطو1ر األعمال و البحث عن 

ضشاايع لحساب الغير.  .
عنوا  املقر االجتماعي : 46 شااع 
 ،16 و   15 اقم  ضكتب  الزاقطوني، 
البيماء  الداا   20130  -  6 الطابق 

املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:
السيد جعفر ناجدي :  50 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
السيدة ليلى حشادي :  50 حصة 

بقيمة 100 داهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ناجدي  جعفر  السيد 
ضراكش   40150  165 اقم   ،1 از1كي 

املغرب.
عنوانه)ا(  حشادي  ليلى  السيدة 
 40150  3 اقم   ،1 نجوم  اضرشيش 

ضراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:
ناجدي  االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا( از1كي 1، اقم 165 40150 

ضراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

1155I

FIDUCOMPETENCES

ؤ فانت سانك
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
ؤ فانت سانك  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد
وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 3 اقاضة 
ز1اد الطابق 5 الشقة 20 شااع 

طانطا  بواكو   - 20000 الداا 
البيماء  املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 
ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 
498203

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   23
ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.
عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتماء بمختصر تسميتها : ؤ فانت 

سانك .
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالستراتيجية  االتصاالت  وكالة 

الرقمية،املبيعات عبر اإلنترنت 
«التجااة اإللكترونية».

اقاضة   3  : عنوا  املقر االجتماعي 
شااع   20 الشقة   5 الطابق  ز1اد 
الداا   20000  - بواكو    طانطا  

البيماء  املغرب.
بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

وهمي:   هللا  عبد  ضحمد  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

وهمي  هللا  عبد  ضحمد  السيد 

حي القدس اقاضة النخي2  عنوانه)ا( 

 20000 س ب    6 الرقم   23 عمااة 

الداا البيماء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

وهمي  هللا  عبد  ضحمد  السيد 

حي القدس اقاضة النخي2  عنوانه)ا( 

 20000 س ب    6 الرقم   23 عمااة 

الداا البيماء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773639.

1156I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

STE LZK TRADING

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

STE LZK TRADING شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 8 

شااع فرنسا الزهوا 2 فاس - 30100 

فاس ضغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

67113

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   15

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.LZK TRADING

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير.

 8 اقم   : االجتماعي  املقر  عنوا  

شااع فرنسا الزهوا 2 فاس - 30100 

فاس ضغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

الرحما   عبد  لزاق  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

الرحما   عبد  لزاق  السيد 

عنوانه)ا( اقم 8 شااع فرنسا الزهوا 

2 فاس 30100 فاس ضغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

الرحما   عبد  لزاق  السيد 

عنوانه)ا( اقم 8 شااع فرنسا الزهوا 

2 فاس 30100 فاس ضغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   05 بتاا1خ  بفاس   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 1635.

1157I
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ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

ANYWAY MAROC SARL AU
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
افع ابسمال الشركة

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

شااع السالم طابق 6 اقم  1 ، 

90000، طنجة املغرب

 ANYWAY MAROC SARL AU

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

 ROUTE وعنوا  ضقرها اإلجتماعي

 DE TETOUAN, GRANDE

 MGHOUGHA, COMPLEXE

 HAMZA, BLOC 27A - 90000

.TANGER MAROC

افع ابسمال الشركة
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.75765

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تم   2021 ضااس   02 في  املؤاخ 

قداه  بمبلغ  الشركة  ابسمال  افع 

 10.000» بي ضن  داهم»   300.000»

عن  داهم»   310.000» إلى  داهم» 

ديو   ضع  ضقاصة  إجراء    : طر1ق 

الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضااس   26 بتاا1خ  بطنجة   التجاا1ة 

2021 تحت اقم 29450.

1158I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 ADOUZI FABRICATION ET

VENTE BRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو1ت حصص

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC

 ADOUZI FABRICATION ET

VENTE BRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي دواا 

العيايطة اوالد اكناو بني ضالل - 

23000 بني ضالل املغرب.

تفو1ت حصص
اقم التقييد في السج2 التجااي 

.9433

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير   22 في  املؤاخ 

املصادقة على :

تفو1ت السيد )ة( ضحمد  عدوزي 

00  حصة اجتماعية ضن بص2 00  

يوسف  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عدوزي بتاا1خ 22 يناير 2021.

تفو1ت السيد )ة( املهدي عدوزي 

200 حصة اجتماعية ضن بص2 200 

يوسف  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عدوزي بتاا1خ 22 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 08 ضااس 

2021 تحت اقم 261.

1159I

moorish co

TREVI TRANS
شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

TREVI TRANS شركة ذات 

ضسؤولية ضحدودة ذات الشر1ك 

الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي شااع عبد 

املوضن وزنقة سمية إقاضة شهرزاد 

3 الطابق   اقم 20 الداا البيماء - 

20000 الداا البيماء املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

497975

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   11

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 TREVI  : اإلقتماء بمختصر تسميتها 

.TRANS

نق2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد  املصحوبة   غير  األضتعة 

للبمائع  ودولي  ضحلي  نق2  وتصدير 

وتسو1قها وتوزيعها.

عنوا  املقر االجتماعي : شااع عبد 

إقاضة شهرزاد  وزنقة سمية  املوضن 

 - الداا البيماء   20 الطابق   اقم   3

20000 الداا البيماء املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 100   : السيد عبد العز1ز كطابي 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

كطابي  العز1ز  عبد  السيد 

ايطاليا   39014 ايطاليا  عنوانه)ا( 

ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

كطابي  العز1ز  عبد  السيد 

ايطاليا   39014 ايطاليا  عنوانه)ا( 

ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773503.

1160I

UPSILON CONSULTING

LES SOEURS S CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

LES SOEURS S CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 9 ، زنقة 

بحمد بركات، الطابق السفلي، اقم 

3، ضعاا1ف - 20250 الداا البيماء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

496155

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانو    2021 ضااس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.SOEURS S CAFE

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

ضقهى و ضطعم. التجااة .

عنوا  املقر االجتماعي : 9 ، زنقة 

اقم  الطابق السفلي،  بحمد بركات، 

الداا البيماء   20250  - ضعاا1ف   ،3

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   ابسمال  ضبلغ 

داهم، ضقسم كالتالي:

 50   : يوسف  نايت  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 50   : علي  شيخ  احاب  السيدة 

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

يوسف  نايت  عمر  السيد 

  Av Jean Jaures  34 عنوانه)ا( 

.60290  Rantigny  France

السيدة احاب شيخ علي عنوانه)ا( 

 Rue de la République  1090

.60290 Laigneville   France

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

يوسف  نايت  عمر  السيد 

  Av Jean Jaures  34 عنوانه)ا( 

60290  Rantigny  France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ضااس 2021 تحت اقم -.

1161I

marrakech externalisation

MyocSystem

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

MyocSystem شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي ضكتب اقم 

2, زاو1ة شااع طااق ابن ز1اد, ابن 

عائشة , اقاضة اكسلسيوا , عمااة 

18, شقة اقم 6 - 0000  ضراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

113359

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانو   إعداد  تم   2021 ببر21   07

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

.MyocSystem

*البحث   : بإيجاز  غرض الشركة 

الفيزيائية  العلوم  في  والتطو1ر 

والطبيعية

*إنتاج وتسو1ق وتصدير واستيراد 

وضشتقاته  لألك2  الصالح  الفطر 

وكذلك بيع ضجموعات زااعة الفطر 

الترو1حي

.R( البحث والتطو1ر*

ضكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا  

اقم 2, زاو1ة شااع طااق ابن ز1اد, ابن 

عمااة   , اكسلسيوا  اقاضة   , عائشة 

ضراكش    0000  -  6 شقة اقم   ,18

املغرب.

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

 1.000   : السيد ضحمد هجري  

حصة بقيمة 100 داهم للحصة .

 1000  : هجري   ضحمد  السيد 

بقيمة 100 داهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات وضواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضحمد هجري   السيد 

 BOUL DE BOUCHERVILLE 1980

 VILLE ST BRUNO J3V4H8

  QUEBEC CANADA  J3V4H8

سانت برونو  كندا .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وضواطن ضسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضحمد هجري   السيد 

 BOUL DE BOUCHERVILLE 1980

 VILLE ST BRUNO J3V4H8

  QUEBEC CANADA  J3V4H8

سانت برونو  كندا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ببر21   06 بتاا1خ  التجاا1ة بمراكش  

2021 تحت اقم 122677.

1162I

FIDUCOMPETENCES

لقمة شهية

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

لقمة شهية  شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

كاسكو  الطابق السفلي حي 

املستشفيات  - 20000 الداا 

البيماء  املغرب 

تأسيس شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد 

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

 98207

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانو    2021 ضااس   29

ضسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشر1ك  ذات  ضحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر1ك  ذات  ضحدودة  ضسؤولية 

الوحيد.

عند  ضتبوعة  الشركة  تسمية 

لقمة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتماء 

شهية .

وجبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة و سريعة .

 5  : االجتماعي  املقر  عنوا  

حي  السفلي  الطابق  كاسكو   زنقة 

املستشفيات  - 20000 الداا البيماء  

املغرب .

بجلها  ضن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 ضبلغ ابسمال الشركة:  

داهم، ضقسم كالتالي:

ناصر  ضو�سى  ناجي  طااق  السيد 

داهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وضواطن الشركاء :

ناصر  ضو�سى  ناجي  طااق  السيد 

عنوانه)ا( حي لعيو  الزنقة 62 الرقم 

 20000 الفداء  السلطا   ضرس   5

الداا البيماء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وضواطن ضسيري الشركة:

ناصر  ضو�سى  ناجي  طااق  السيد 

عنوانه)ا( حي لعيو  الزنقة 62 الرقم 

 20000 الفداء  السلطا   ضرس   5

الداا البيماء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773641.

1163I
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A. SAAIDI CONSULTANTS

 CENTRE D›INVESTIGATION

 ET DE TRAITEMENT

MEDICAL

إعال  ضتعدد القرااات

CENTRE D’INVESTIGATION»

«ET DE TRAITEMENT MEDICAL

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

اسمالها 80.000,00  داهم 

الكائن ضقرها: الداا البيماء – حي 

بواكو  اقم 37

زنقة األلو�سي 

السج2 التجااي: 122.993 

انصهــاا – استدضـاج

وحـ2 ضسبــق

بموجب القراا الجماعي غير   –  I

دجنبر   31 بتاا1خ  للشركاء  العادي 

2020، تقرا:

طر1ق  عن  االنصهاا  قراا   •

ضن طرف شركة  الشركة  استدضاج 

« CLINIQUE BADR»

اتفاقية  على  املصادقة   •

شركة  ضع  املوقعة  االنصهاا 

الشركة   «  CLINIQUE BADR»

املستدضجة )كسرا(؛

للشركة  املسبق  الح2   •

تحت الشرط املوقف لإلنجاز النهائي 

لالنصهاا؛

السلطات قصد اإلجراءات   •

القانونية؛

ضسائ2 ضختلفة.   •

تم القيام باإليداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

  2 بتاا1خ    البيماء  للداا  التجاا1ة 

ببر21 2021  تحت اقم 773095.
عن املستخلص والبيانات 

1164I

A. SAAIDI CONSULTANTS

CLINIQUE BADR

إعال  ضتعدد القرااات

«CLINIQUE BADR»

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة 

اسمالها 5.850.000,00 داهم 

الكائن ضقرها: الداا البيماء – حي 

بواكو  اقم 35

زنقة األلو�سي 

السج2 التجااي: 76.809 

انصهــاا – استدضـاج

والز1ادة في اسمال الشركة

بموجب القراا الجماعي غير   –  I

دجنبر   31 بتاا1خ  للشركاء  العادي 

2020، تقرا:

طر1ق  عن  االنصهاا   •

 CENTRE» لشركة  االستدضاج 

 D’INVESTIGATION ET DE

« TRAITEMENT MEDICAL

اتفاقية  على  املصادقة   •

االنصهاا املرتبطة بها؛

اإلنجاز  على  املصادقة   •

النهائي لالنصهاا؛

املسبق  الح2  ضعاينة   •

)فتحا(  املستدضجة  للشركة 

 CENTRE D’INVESTIGATION ET»

« DE TRAITEMENT MEDICAL

اسمال  في  الز1ادة  قراا   •

داهم   5.850.000,00 ضن  الشركة 

نتيجة  داهم   6.267.000,00 إلى 

لالنصهاا؛

للنظام  تالزضية  تعديالت   •

األسا�سي؛

السلطات قصد اإلجراءات   •

القانونية؛

ضسائ2 ضختلفة.   •

تم القيام باإليداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  المبط  بكتابة 

   2 بتاا1خ  البيماء  للداا  التجاا1ة 

ببر21 2021  تحت اقم 773094.

عن املستخلص والبيانات

1165I

A. SAAIDI CONSULTANTS

JNL INDUSTRY  )في طور 

التصفية(

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

JNL INDUSTRY  )في طوا 

التصفية( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : شااع 

املسيرة، زنقة 6 بكتوبر اقم 6، 

الطابق الثالث، الشقة 3  – بنفـا - 

20.100 الداا البيماء املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.447.703

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تقرا ح2  28 فبراير  املؤاخ في 

JNL INDUSTRY  )في طوا التصفية( 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ضبلغ 

داهم وعنوا    10.000,00 ابسمالها 

ضقرها اإلجتماعي شااع املسيرة، زنقة 

الثالث،  الطابق   ،6 اقم  بكتوبر   6

الداا   20.100  - بنفـا   –   3 الشقة 

البيماء املغرب نتيجة لفقدا  ثالثة 

باباع )¾( اسمال الشركة.

و عي :

ضر1م    السيدة  السيد)ة( 

شااع   ، 28 السعيـدي و عنوانه)ا(  

البيماء  الداا   20.0 0 بواكو  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

شااع  وفي   2021 فبراير   28 بتاا1خ 

املسيرة، زنقة 6 بكتوبر اقم 6، الطابق 

 20.100  - بنفـا   –  3 الشقة  الثالث، 

الداا البيماء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773320.

1166I

A. SAAIDI CONSULTANTS

MS PROMOTION )في طور 

التصفية(

شركة ذات ضسؤولية ضحدودة ذات 

الشر1ك الوحيد

قف2 التصفية

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

MS PROMOTION )في طوا 

التصفية( شركة ذات ضسؤولية 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي : زنقة 

سمية، إقاضة شهرزاد 3، الطابق 

الخاضس اقم 22، النخيـ2 - 20.340 

الداا البيماء املغرب.

قف2 التصفية

اقم التقييد في السج2 التجااي : 

.329.641

الوحيد  الشر1ك  قراا  بمقت�سى 

تقرا   2021 فبراير   19 في  املؤاخ 

طوا  )في   MS PROMOTION ح2 

ضسؤولية  ذات  شركة  التصفية( 

ضحدودة ذات الشر1ك الوحيد ضبلغ 

ابسمالها 10.000,00 داهم.
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زنقة  اإلجتماعي  ضقرها  وعنوا    

الطابق   ،3 شهرزاد  إقاضة  سمية، 

الخاضس اقم 22، النخيـ2 - 20.340 

الداا البيماء املغرب نتيجة لفقدا  

ثالثة باباع )¾( اسمال الشركة.

و عي :

ضر1م    السيدة  السيد)ة( 

شااع   ، 28 السعيـدي و عنوانه)ا(  

البيماء  الداا   20.0 0 بواكو  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاضية 

زنقة  وفي   2021 فبراير   19 بتاا1خ 

الطابق   ،3 شهرزاد  إقاضة  سمية، 

الخاضس اقم 22، النخيـ2 - 20.340 

الداا البيماء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاا1خ  بالداا البيماء   التجاا1ة 

ببر21 2021 تحت اقم 773319.

1167I

ضستأضنة املتنبي للمحاسبة

ALWAHID SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

ضستأضنة املتنبي للمحاسبة

130 شااع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني ضالل املغرب

ALWAHID SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوا 

التصفية(

وعنوا  ضقرها اإلجتماعي اقم 11 

بلوك 2 املنزه اطلس بني ضالل - 

23000 بني ضالل املغرب.

ح2 شركة

اقم التقييد في السج2 التجااي 

.7011

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرا ح2   2021 27 ضااس  املؤاخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ALWAHID SERVICE  ضبلغ ابسمالها 

ضقرها  وعنوا   داهم   100.000

املنزه   2 بلوك   11 اقم  اإلجتماعي 

بني ضالل   23000  - اطلس بني ضالل 

عدم القداة على   : املغرب نتيجة ل 

املنافسة.

اقم  ب  التصفية  ضقر  حدد  و 

 - املنزه اطلس بني ضالل   2 بلوك   11

23000 بني ضالل املغرب. 

و عي :

حسني  ضحمد   السيد)ة( 

عيشة  اللة  االضيرة  حي  وعنوانه)ا( 

ضالل  بني   23000 اقم  1    5 زنقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتماء الحدود املفروضة 

ضح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ضح2  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني ضالل  بتاا1خ 05 ببر21 

2021 تحت اقم 383.

1168I 
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املحكمة التجارية بالرباط
ضلف اقم :  2021/0
حساب اقم : 3141

الطرف األول :
فاطنة اابيجة، اقم بطاقة التعر1ف 
الوطنية : A542519 ضغربية الجنسية.

الطرف الثاني :
حنا  العلمي، اقم بطاقة التعر1ف 
ضغربية   AB211708  : الوطنية 

الجنسية.
املالبس  بيع   : التجااي  األص2 

املستعملة.
العنوا  : زنقة وقاسة اقم 97 املالح 
الرباط اقم السج2 التجااي : 109110.
بمصلحة  التعرضات  وستقب2 
التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 
بالرباط إلى غاية خمسة عشر )15( يوضا 

ضن صدوا اإلعال  الثاني.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة السج2 التجااي

11 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالرباط
ضلف اقم : 10/2021
حساب اقم : 3290

الطرف االول : عبد السالم جعفر
 : الوطنية  التعر1ف  البطاقة  اقم 

A136307 ضغربي الجنسية.
جاضع اسرا  اقم   : الطرف الثاني 
 A672673 : البطاقة التعر1ف الوطنية

ضغربي الجنسية.
األص2 التجااي : بيع املواد الغذائية 
العنوا  : البيتات اقم 88 حي يعقوب 

املنصوا الرباط.
اقم السج2 التجااي : 29660.

بمصلحة  التعرضات  وستقب2 
التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 
بالرباط إلى غاية خمسة عشر 15 يوضا 

ضن صدوا اإلعال  الثاني.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة السج2 التجااي

6 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالرباط
ضلف اقم : 2021/22
حساب اقم : 3433

ضحمد فكري بن   : الطرف االول 
 : الوطنية  البطاقة  اقم  هللا،  عبد 

A143430 ضغربي الجنسية.
 FIKRI شركة   : الثاني  الطرف 
 BENABDALLAH ARCHITECTES
بن  فكري  ضحمد   : القانو   ضسيرها 

عبد هللا ضغربي الجنسية.
االص2 التجااي : الهندسة.

 16 زنقة   10 الرباط   : العنوا  
نوفمبر عمااة 5 اكدال غير ضسج2 في 

السج2 التجااي.
بمصلحة  التعرضات  وستقب2 
التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 
 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوضا ضن صدوا اإلعال  الثاني.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة السج2 التجااي

4 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالرباط
ضلف اقم : 20/2021
حساب اقم : 3428.

الطرف األول :
ضحمد ياسي  جالل.

 : اقم البطاقة التعر1ف الوطنية 
BE698868، ضغربي الجنسية.

 STE شركة   : الثاني  الطرف 
 PHARMACIE LA REUSSITE

.JALAL
ياسي   ضحمد   : القانو   ضسيرها 

جالل.
ضغربي الجنسية.

األص2 التجااي : صيدلية.
العنوا  : الرباط زنقة 3 حي الفرح 

اقم 88.
اقم السج2 التجااي : 72754.

بمصلحة  التعرضات  وستقب2 
التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 
 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوضا ضن صدوا اإلعال  الثاني.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة السج2 التجااي

3 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالرباط

ضلف اقم 2021/13

حساب اقم : 5436

الكاض2  عبد   : األول  الطرف 

التعر1ف  البطاقة  اقم  بوحميدي 

ضغربي الجنسية،   A42632 الوطنية 

اقم  فرني  إلياس   : الثاني  الطرف 

 T الوطنية  التعر1ف  البطاقة 

األص2  الجنسية  ضغربي   260091

التجااي : ضقهى، العنوا  : عمااة اقم 

17 ضح2 اقم  1 الرباط حي النهمة 

 : التجااي  السج2  اقم  الرباط   1

.89 0 

بمصلحة  التعرضات  وستقب2 

التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 

خمسة عشر يوضا  بالرباط إلى غاية  

ضن صدوا اإلعال  الثاني.

النشرة الثانية
ائيس ضصلحة السج2 التجااي

5 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالرباط

ضلف البيع اقم 16/2021

حساب اقم : 3350

بشكداد  عدنا    : األول  الطرف 
الوطنية التعر1ف  البطاقة   اقم 

 D 555634 ضغربي الجنسية، الطرف 

 STE ADNANE شركة   : الثاني 

تمااة   : االجتماعي  ضقرها   BIJOUX
ضسيرها   1609 اقم   1 املسيرة  حي 

األص2  عدنا  بشكداد،   : االجتماعي 

التجااي : ضجوهراتي، العنوا  : تمااة 
حي املسيرة 1 اقم 1609 اقم السج2 

التجااي 080 8.

بمصلحة  التعرضات  وستقب2 

التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 

 15 بالرباط إلى غاية  خمسة عشر  

يوضا ضن صدوا اإلعال  الثاني.

النشرة الثانية
ائيس ضصلحة السج2 التجااي

17 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ضلف البيع اقم : 2021/13

حساب اقم : 3110
نص االشهاا

سعد  ذ.  توثيقي   بمقت�سى عقد 
 17 بتاا1خ  بفاس   املوثق  السقاط 
 18 واملسج2 بتاا1خ   ،2020 ديسمبر 

ضااس 2021،
البائع :

 C322935 الخطابي  ضحمد 
عمااة الحبابي شااع   6 الساكن اقم 
 2 الطابق   6 اقم  الشقة  الجوال  

الليدو.
املشتري :

حسن املالكي C405639 الساكن 
شااع ابن الخطيب قرب االزهر   71

الشقة اقم 6 عمااة 71 فاس.
بيع بص2 تجااي : 

االص2 التجااي اقم 35042.
الكائن ب : 98 شااع سن لوي حي 

السعادة 2 فاس.
بثمن قداه : 280.000.

بج2  داخ2  التعر1مات  وتقب2 
الثانية  النشرة  تاا1خ  ضن  يوضا   15

بالجر1دة الرسمية.
اإلعال  األول

عن ائيس كتابة المبط

السيد املصطفى خطابي

114 مكرر

املحكمة التجاا1ة بفاس
ضصلحة السج2 التجااي

إشهاا عقد تفو1ت بص2 تجااي
ضلف بيع 10/2021
حساب خاص 3018

بمقت�سى عقد عرفي ضصادق على 
إضماء األطراف بتاا1خ 5 ضااس 2021 
ضااس   11 بتاا1خ  بفاس  وضسج2 
2021 باع السيد لحلو عبد الحق اقم 
الساكن   C1476 الوطنية  بطاقته 
بفاس 18 زنقة افاعي طنطاوي شااع 

عالل بن عبد هللا م.ج.

 II.  -  إعالنات قضائية
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للسادة :

اقم  الرحيم  عبد  حسني  ازضي 

بطاقته الوطنية C196808 والساكن 

1  بفاس شااع القرو1ي  زنقة ااكا  

 8 الشقة   105 الرقم  زهير  إقاضة 

نرجس ب.

ازضي حسني ضحسن اقم بطاقته 

والساكن بفاس   C392817 الوطنية 

 60 اقم  فيال  البديع  حدائق  تجزئة 

عي  الشقف ضوالي يعقوب.

بفاس  املستغ2  التجااي  األص2 

ابراهيم  الحي الصناعي سيدي   808

داهم  بلف  خمسمائة   : قداه  بثمن 

الشروط  حسب  داهم   500.000

املنصوص عليها بعقد البيع.

هذا  يقيد  لم  بنه  البائع  صرح 

األص2 التجااي في اسمه في السج2 

التجااي.

المبط  بكتابة  التعرضات  تقب2 

باملحكمة التجاا1ة بفاس داخ2 بج2 

ال يتعدى خمسة عشر يوضا ابتداء ضن 

النشرة الثانية.
اإلعال  األول

عن ائيس كتابة المبط

سعيد ابن سليما 

2 مكرر

املحكمة التجاا1ة بفاس

ضلف البيع اقم 09/7/2021

حساب اقم : 2989

النشرة األولى

ذ.سعد  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

السقاط املوثق بفاس بتاا1خ 15 يناير 

واملسج2   2021 يناير   20  -  2021

البائع ضروا    2021 يناير   25 بتاا1خ 

كرتاني CD 221902 الساكن اقم 99 
حي الراحة تجزئة بنيس فاس املشتري 

 CD 674311 اوصالي  العز1ز  عبد 

زنقة املشماش حي زازا  الساكن 307 

 9 928 فاس بيع بص2 تجااي اقم 

: 35 ضكرا زنقة اقم   حي  الكائن ب 
سبعو   قداه  بثمن  فاس   1 طااق 

بلف 70.000 داهم.

بج2  داخ2  التعرضات  وتقب2 

خمسة عشر يوضا ضن تاا1خ النشرة 

الثانية بالجر1دة الرسمية.

النشرة الثانية
عن ائيس  كتابة المبط

السيد املصطفى خطابي

4 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ضكتب التسو1ة والتصفية القمائية

فتح ضسطرة التصفية القمائية في 

حق شركة سبواطكيس

اقم 13

بمقت�سى الحكم اقم 32 الصادا 

بامللف اقم   2021 فبراير   25 بتاا1خ 

املحكمة  لدى    2021/8303/18

الذي ق�سى  التجاا1ة بالداا البيماء 

بفتح ضسطرة التصفية القمائية في 

حق شركة سبواطكيس ذات السج2 

والكائن   293033 اقم  التجااي 

كازانير  شوا   6  : االجتماعي  ضقرها 

البيماء  الداا  شوا سيدي ضعروف 

وعي  السيد بنس ببو خصيب قاضيا 

جالبي  بضي   ضحمد  والسيد  ضنتدبا 

قاضيا ضنتدبا نائبا عنه.

سنديكا  بوعزة  خالد  والسيد 

الداا  التجاا1ة  املحكمة  ضكتبه 

البيماء.

الدائني   ضن  فاملطلوب  وعليه 

املعي   للسنديك  بديونهم  التصر1ح 

املبالغ  ضمن قائمة ضوقعة تتممن 

املطلوبة ضرفقة بالوثائق وذلك داخ2 

نشر  تاا1خ  ضن  ابتداء  شهر1ن  بج2 

ضع  الرسمية  بالجر1دة  اإلشعاا  هذا 

بالنسبة  بشهر1ن  األج2  هذا  تمديد 

إلى الدائني  القاطني  خااج اململكة 

و719   584 للمواد  طبقا  املغربية 

و720 ضن ضدونة التجااة.

حرا بتاا1خ 31 ضااس 2021.
عن ائيس كتابة المبط

95

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء
ضلف اقم : 130098
حساب اقم : 12877
تفو1ت األص2 التجااي

ضن : السيد عبد العالي الجوهري، 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.BK332506 اقم
هللا،  سعد  سفيا   السيد   : إلى 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.CT801288 اقم
هو  الذي  التجااي  األص2 
الكائن  املأكوالت،  لبيع  ضخصص 
زنقة  ضكرا،    2 البيماء،  بالداا 
الذي  العقاد،  ضحمد  عباس 
بالسج2  ضسج2  البائع  بخصوصه 
التجااي التحليلي باملحكمة التجاا1ة 

تحت اقم 379912.
تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك 
التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 
بالداا  التجااي  السج2  ضكتب 
عشر  خمسة  بج2  داخ2  البيماء 

يوضا املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن ائيس كتابة المبط

18 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء
ضلف اقم : 130106
حساب اقم : 12945
تفو1ت األص2 التجااي

وحيد،  العز1ز  عبد  السيد   : ضن 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.B749378 اقم
إلى :

السيد عبد العالي فوزي، الحاض2 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.N74730
السيدة خديجة الخاضة، الحاضلة 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.BE660488
األص2 التجااي الذي هو ضخصص 
بالداا  الكائن  األثواب،  بقايا  لبيع 
اقم   ، 7 زنقة  حي الفرح،  البيماء، 
الذي بخصوصه البائع ضسج2   ، 2
بالسج2 التجااي التحليلي باملحكمة 

التجاا1ة تحت اقم 337854.

تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 

بالداا  التجااي  السج2  ضكتب 

عشر  خمسة  بج2  داخ2  البيماء 

يوضا املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة المبط

19 مكرر

ملحكمة التجاا1ة بالداا البيماء

ضلف اقم : 130116

حساب اقم : 13060

عقد تقدضة

السيد يحي فوقلة الحاض2 للبطاقة 

الوطنية اقم F25777 بصفته ضمث2 

للشخص الطبيعي وضسج2 بالسج2 

اقم  تحت  البيماء  بالداا  التجااي 

وحيد  ضسير  وبصفته   ،21098 

املسماة  التكو1ن،  طوا  في  لشركة 

 FIDUCIAIRE ORIENTALE DE

.GESTION ET COMPTABILITE

خصائصها كالتالي :

تم تصر1ح على ضا يلي :

تم القيام بتقدضة طبيعية لشركة  

 FIDUCIAIRE ORIENTALE DE

 GESTION ET COMPTABILITE

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر1ك وحيد ضقرها االجتماعي ب :
 ،3 إقاضة شهرزاد  زنقة سوضية، 

بامليي،   ،22 اقم  الخاضس  الطابق 

الداا البيماء.

تم ضساهمة في الشركة املذكواة 

بعاله بجميع عناصر بصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجااي  األص2 

للعناصر  ضالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء ضن يوم تسجيلها 

في السج2 التجااي.

ضن  املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألص2  امللكية  كاض2  التقدضة  هذه 

ضن  ابتداء  تقدضته  الحالي  التجااي 

توقيع هذا العقد وسيكو  لها بيما 

النهائي  اإلنشاء  ضن  ابتداء  االنتفاع 

لهذه الشركة لألص2 التجااي الكائن 

بالداا البيماء ب :



عدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021)الجريدة الرسمية   8478

األول،  الحسن  شااع   ،150

الطابق األول، اقم 2.

واملسج2 بالسج2 التجااي بالداا 

البيماء تحت اقم  21098.

تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 

بمكتب السج2 التجااي.

النشرة الثانية
ائيس كتابة المبط

20 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء

ضلف اقم : 130124

حساب اقم : 13097
بيع حقوق ضشاعة ألص2 تجااي

باع السيد بحمد العااف الحاض2 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

B456150 لفائدة السيد ضسعود بنواا 

الحاض2 لبطاقة التعر1ف الوطنية اقم 

ضجموع الحقوق املشاعة   B202554

التي تمث2 %25 التي يملكها في األص2 

العاضة  الغذائية  املواد  بيع  التجااي 

 11 rond-point الكائن بالداا البيماء

واملسج2   Tizi Ousli Ain Sebaa

بالسج2 التجااي تحت اقم 271952.

تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 

بالداا  التجااي  السج2  ضكتب 

عشر  خمسة  بج2  داخ2  البيماء 

يوضا املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية

عن ائيس كتابة المبط

21 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء

ضلف اقم : 130126

حساب اقم : 13178

تفو1ت حق اإليجاا
فاطمة،  غربي  السيدة  فوتت 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة 
عريش  السيدة  إلى   B585644 اقم 

التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة  سناء، 

.BL  8   الوطنية اقم

التجااي  للمح2  اإليجاا  حق 

الكائن بالداا البيماء، داب البلدية، 

هللا،  عبد  بن  ضحمد  سيدي  ساحة 
اقم  1.

التجااي  بالسج2  املسجلة 

البيماء  بالداا  التجاا1ة  باملحكمة 

تحت اقم 213944.

تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 

بالداا  التجااي  السج2  بمكتب 

عشر  خمسة  بج2  داخ2  البيماء 

يوضا املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية 

عن ائيس كتابة المبط

22 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء

ضلف اقم : 130130

حساب اقم : 13191
بيع بص2 تجااي

باع السيد عبد الرحما  اهداج، 

 ،BE586584 الحاض2 للبطاقة الوطنية

السيدة ز1نة جمود، الحاضلة للبطاقة 

.BE581316 الوطنية

لفائدة :

الحاض2  سالضي،  ياسي   السيد 

للبطاقة الوطنية Y372706 ؛

الحاض2  السالضي،  شرف  السيد 

للبطاقة الوطنية EA1991 8 ؛

املقداد،  بن  الصمد  عبد   السيد 

.EE297811 الحاض2 للبطاقة الوطنية

األص2 التجااي عبااة عن ضصبنة، 

 27 زنقة  البيماء،  بالداا   الكائنة 

السج2  القريعة،  حي   ،77 اقم 

التجااي اقم 299932 و290996.

تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك 

التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 

ضكتب السج2 التجااي بالداا البيماء 

يوضا   )15( داخ2 بج2 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة المبط

23 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء
ضلف اقم : 130136
حساب اقم : 13244

بيع بص2 تجااي
ضن طرف :

الحاضلة  فميلة،  ببال  السيدة 
اقم  للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 

BE16812 ؛
الحاض2  سعيد،  ضشال  السيد 
اقم  للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 

BE726995 ؛
الحاض2  هشام،  ضشال  السيد 
اقم  للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 

BE728298 ؛
الحاض2  ضحمد،  ضشال  السيد 
اقم  للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 

BE835129 ؛
الحاضلة  ضليكة،  ضشال  السيدة 
اقم  للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 

BE578875 ؛
الحاضلة  السيدة ضشال خديجة، 
اقم  للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة 

.BE771 1 
علي،  حمو  بيت  السيد  لفائدة 
للتعر1ف  الوطنية  للبطاقة  الحاض2 
الحقوق  ضجموع   B271075 اقم 
الذي  التجااي،  األص2  في  املشاعة 
الكائن  ضطعم،  عن  عبااة   هو 
ضحمد  شااع   ،45 البيماء  بالداا 
بالسج2  ضسج2  غير  الخاضس، 

التجااي بالداا البيماء.
تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك 
التجاا1ة  باملحكمة  المبط  بمكتب 
ضكتب السج2 التجااي بالداا البيماء 
يوضا   )15( داخ2 بج2 خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة المبط

24 مكرر

املحكمة التجاا1ة بالداا البيماء
ضلف اقم : 128634
حساب اقم : 182 

بيع اص2 تجااي
الســعيد   : الســيد  طــرف  ضــن 
 : عمــاد الديــن الحاضــ2 للبطاقــة اقــم 

B270908
فاضيــ2  عــزوز   : الســيد  لفائــدة 
اقــم  الوطنيــة  للبطاقــة  الحاضــ2 

.BH315511

ضجمــوع االصــ2 التجــااي املســتغ2 
كمقهــى تحــت اســم «ضقهــى الكاضمية» 
الكائــن بالــدا االبيمــاء الحــي الحســني 
 8 زنقــة   E7/142 لساســفة   تجزئــة 

اقم 1.
التجــااي  بالســج2  واملســج2 
.361146 تحــت اقــم  بالداا البيمــاء 
التعرضــات  فــإ   وبذلــك 
باملحكمــة  المبــط  بمكتــب  تســج2 
التجــااي  الســج2  ضكتــب  التجاا1ــة 
بالداا البيمــاء - داخــ2 بجــ2 خمســة 
األولــى  للنشــرة  املوالــي  يوضــا  عشــرة 

نيــة لثا وا
النشرة الثانية

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

املحكمة التجارية بمكناس
تحو21 شخص طبيعي إلى شخص 

ضعنوي
ضلف اقم 22/2021

حساب : 1700

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تحو21 الشخص   2021 يناير   20

الحاض2  السعيدي  سوضية  الذاتي 

 C اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

462376 واملسجلة بالسج2 التجااي 

شخص  إلى   37620 اقم  تحت 

 PHARMACIE اسم  تحت  ضعنوي 

في  شركة   CORNETTE SARL AU

اقم  ضقرها  الكائن  التأسيس  طوا 

10 ساحة عبد الكر1م الخطابي م ج 

ضكناس.

التجااي  األص2  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 2538254.52 داهم.

لذلك فإ  جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  المبط  بكتابة  ب  توضع 

التجاا1ة بمكناس داخ2 بج2 خمسة 

صدوا  تاا1خ  ضن  يوضا   15 عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة المبط

املحكمة التجاا1ة بمكناس

96 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة
ضكتب التصفية والتسو1ة القمائية

إشعاا

شركة تيولي طرانس ش.م.م.

في شخص ضمثلها القانوني

بتاا1خ  الصادا  الحكم  بمقت�سى 

اقم  املف  في   2021 ببر21  فاتح 

 2021/2 اقم   2020/8301/70

قمت املحكمة التجاا1ة بطنجة :

بفتح ضسطرة التسو1ة القمائية 

تكستي2  بي2  شركة  ضواجهة  في 

القانوني  في شخص ضمثلها  ش.م.م. 

قمائيا ضقرها االجتماعي : ب 7 زنقة 

العراق إقاضة الصفا واملروة الطابق 

بطنجة ضسجلة بالسج2   26 اقم   3

التجاا1ة  املحكمة  لدى  التجااي 

بطنجة تحت اقم 80017.

بتحديد تاا1خ التوقف عن الدفع 

بتاا1خ فاتح بكتوبر 2019.

الزنطااي  ضحمد  السيد  بتعيي  

قاضيا ضنتدبا والسيد ضحمد سعيد 

نائبا والسيد  ضنتدبا  قاضيا  حجاجي 

وعليه  سنديكا  ضسكي   الحسن 

التصر1ح  الدائني   ضن  فاملطلوب 

ضمن  املعي   للسنديك  بديونهم 

قائمة ضوقعة تتممن املبالغ املطلوبة 

بج2  داخ2  وذلك  بالوثائق  ضرفقة 

شهر1ن ابتداء ضن تاا1خ هذا اإلشعاا 

بالجر1دة الرسمية طبقا للمادة 584.
عن ائيس كتابة المبط

97

املحكمة التجاا1ة بطنجة

ضلف تفو1ت حق الكراء عن طر1ق 

البيع

ضلف اقم 2021/26

كتابة  ضصلحة  ائيس  يعلن 

بطنجة  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

في  ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى  بنه 

تم بيع حق   ،2021 فبراير  و15   11

الكراء لألص2 التجااي الكائن بتجزئة 

طوبواباط 2 اقم 20 طنجة اململوك

 MAMBA GLAS املسماة  للشركة   
التجااي  بالسج2  واملسجلة   SARL

بواسطة   64359 بطنجة تحت اقم 

ضمثلها القانوني السيد الشعال عبد 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  الحميد، 

لفائدة   L102702 اقم  الوطنية 

السيد علي ضستقيم، الحاض2 لبطاقة 

 K434400 اقم  الوطنية  التعر1ف 

األص2  كراء  حق  قيمة  وحددت 

التجااي ضوضوع البيع في ضبلغ إجمالي 

قداه 200.000  )ضائتي بلف( داهم.

وعليه فإ  جميع التعرضات تقدم 

بكتابة المبط بهذه املحكمة داخ2 

يوضا ابتداء   )15( بج2 خمسة عشر 

ضن تاا1خ النشر الثاني طبقا للفص2 

 8 وضا يليه ضن ضدونة التجااة.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة المبط

خديجة بقشوا

99 مكرر

املحكمة التجاا1ة بطنجة

ضلف تفو1ت بص2 تجااي عن طر1ق 

البيع

ضلف اقم :  2021/2

كتابة  ضصلحة  ائيس  يعلن 

بطنجة  التجاا1ة  باملحكمة  المبط 

في ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى   بنه 

بحمد  السيد  باع   ،2021 يناير   27

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  الكنفاوي 

الساكن   K51846 عدد  الوطنية 

العمرا   السانية تجزئة  بطنجة حي 
واملسج2 بالسج2 التجااي   58 اقم 

ضجموع   ،8 120 اقم  بطنجة تحت 

حي  بطنجة  الكائن  التجااي  األص2 

والذي  كلم    املطاا  طر1ق  ضسنانة 

 DROGUERIE MIRA شعاا  يحم2 

لفائدة السيد ايوب ملتوني   ،NOUR

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

قيمة  وحددت   ،K506522 اقم 

األص2 التجااي ضوضوع البيع في ضبلغ 

)ثالثمائة   310.000 قداه  إجمالي 

وعشرة آالف( داهم.

وعليه فإ  جميع التعرضات تقدم 
بكتابة المبط بهذه املحكمة داخ2 
بج2 15 يوضا ابتداء ضن تاا1خ النشر 
وضايليه ضن  الثاني طبقا للفص2  8 

ضدونة التجااة.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة المبط

98 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ضكتب صعوبات املقاولة

ضلف عدد : 2021/8315/47

فتح ضسطرة التسو1ة القمائية في 
 RIAD  ضواجهة شركة ا1اض اندال

ANDALA في  شخص م.ق
اشعاا

 2021/29 بمقت�سى الحكم عدد 
 2021 ببر21   6 بتاا1خ  الصادا 
عدد  املقاولة  صعوبات  ضلف  في 
املحكمة  قمت   2021/8315/47

التجاا1ة بمراكش :
بفتح ضسطرة التسو1ة القمائية 
في ضواجهة شركة ا1اض ا1اض اندال 
م.ق  شخص  في    RIAD ANDALA
لدى  التجااي  بالسج2  املسجلة 
تحت  بمراكش  التجاا1ة  املحكمة 

عدد 36269.
وتحديد تاا1خ التوقف عن الدفع 
بفتح  للحكم  السابقة  شهرا   18 في 

ضسطرة التسو1ة القمائية.
الرحيم  عبد  السيد  وعينت 
اسميح قاضيا ضنتدبا والسيد ضحمد 

بنجلو  نائبا عنه.
والسيد ضحمد السكواي سنديكا 
والكائن بعمااة التيسير الطابق األول 
اقم 3 زنقة لكبير بن بوعزة حي يوسف 
بن تاشفي  طر1ق تااكة جليز ضراكش.
الدائني   ضن  فاملطلوب  عليه 
املعي   للسنديك  بديونهم  التصر1ح 
املبالغ  ضمن قائمة ضوقعة تتممن 
وذلك  بالوثائق  ضرفقة  املطلوبة 
نشر  تاا1خ  ضن  شهر1ن  بج2  داخ2 
هذا اإلشعاا بالجر1دة الرسمية طبقا 
و720  و719   584 املواد  ملقتميات 

ضن ضدو  التجااة.
  عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

132

املحكمة التجاا1ة بمراكش
بيع بص2 تجااي

ضلف اقم 9 /2021
حساب اقم 3010

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  ضسج2   2021 فبراير   15
السيد  باع   2021 فبراير   22 بتاا1خ 
الجنسية،  ضغربي  غرفاني،  املهدي 
ضن ضواليد  1 ببر21 1935، الحاض2 
 E220573 اقم  الوطنية  للبطاقة 
علي،  بن  يوسف  بسيدي  الساكن 

داب القهواجي اقم    ضراكش.
الساخي،  الدين  نوا  للسيد 
يونيو   8 ضغربي الجنسية ضن ضواليد 
الوطنية  للبطاقة  الحاض2   1978
باملحاضيد،  الساكن   E596396 اقم 
األول،  الطابق  ج،  عمااة  العز1ز1ة، 

اقم 6، ضراكش.
بالتواك  الكائن  التجااي  األص2 
لبيع  املعد  ضراكش،   11 اقم  بر1مة 
املقيد  بالتقسيط  والفواكه  الخمر 
تحت  بمراكش  التجااي  بالسج2 
ضن السج2   913 واقم   82594 اقم 
املادية  عناصره  بجميع  الترتيبي 
واملعنو1ة بثمن قداه 160.000 داهم.
بعاله  املذكوا  البائع  دائني  فعلى 
ب  يتقدم بتعرضه إلى قسم السج2 
التجااي باملحكمة التجاا1ة بمراكش 
نشر  تاا1خ  ضن  يبتدئ  بج2  داخ2 
اإلعال  األول ينتهي في اليوم الخاضس 

عشر )15( ضن نشر اإلعال  الثاني.
النشرة األولى

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

100 مكرر

املحكمة التجاا1ة بمراكش
بيع بص2 تجااي

ضلف اقم 2021/50
حساب اقم 3011

في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  وضسج2   2020 ضااس   2
السيد  باع   2021 ضااس   3 بتاا1خ 
عبد اللطيف غو�سي، الحاض2 بطاقة 
 EE236767 اقم  الوطنية  التعر1ف 
سيدي  سلمى  ام  بمداسة  الساكن 
بودشيش، ضراكش لفائدة السيد ولي 

الدين عبد الفتاح.
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كافة النصف الذي يملكه البائع 
الكائن  التجااي  األص2  ضن  املذكوا 
الصباغي   سوق   16 اقم  بمراكش، 
التقليدية  الصناعة  ضهنة  في  واملعد 
بالتقسيط واملقيد بالسج2 التجااي 
ضن   114342 اقم  تحت  بمراكش 
عناصره  بجميع  اإليماحي  السج2 
املادية واملعنو1ة بثمن قداه 73.000 

داهما.
بعاله  املذكوا  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدضوا  ب  
التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 
بمراكش داخ2 بج2 يبتدئ ضن تاا1خ 
نشر اإلعال  و1نتهي في اليوم الخاضس 

عشر )15( ضن نشر اإلعال  الثاني.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة المبط

101 مكرر

املحكمة  التجاا1ة بمراكش
ضلف اقم : 51/2021
حساب عدد : 3019
بيع بص2 تجااي 

بمقت�سى عقد ضوثق ضؤاخ في 17 
2021 ضسج2 بمراكش بتاا1خ  ضااس 
2021- تحت عدد   2021 ضااس   2 
باستخالص  11071-0025623،بضر 
عدد  توصي2   ،2021/22197

.2021745411049
 FRENCHY’S  CO باعت شركة  
ضحدودة،  ضسؤولية  ذات  شركة 
ابسمالها 100.000.00 داهم،وضقرها 
 ،3 اقم  ضتجر  بمراكش،  اإلجتماعي 
الخاضس،  ضحمد  شااع   ،232 اقم 
زاو1ة سبو، جيليز، ضسجلة بالسج2 
التجااي بمراكش، تحت عدد 81309 
وتعر1فها  اإليماحي  السج2  ضن 

الجبائي عدد 20774425.
شركة   SARL NZ شركة  لفائدة 
ابسمالها  ضحدودة،  ضسؤولية  ذات 
وضقرها  داهم،   1.700.000.00
 ،3 اقم  ضتجر  بمراكش،  اإلجتماعي 
الخاضس،  ضحمد  شااع   ،232 اقم 
بالسج2  جيليز،ضسجلة  سبو  زاو1ة 
عدد  تحت  بمراكش،  التجااي 

110609 ضن السج2 اإليماحي.

الكائن  التجااي  األص2  جميع 

 ،232 اقم   ،3 اقم  ضتجر  بمراكش، 

سبو،  زاو1ة  الخاضس،  ضحمد  شااع 

املسج2  كمطعم،  املستغ2  جيليز، 

تحت  بمراكش،  التجااي  بالسج2 

ضن السج2 اإليماحي   81309 عدد 

 20774425 عدد  الجبائي  وتعر1فه 

بثمن قداه 1.000.000.00 داهم.

بعاله  ملذكوا  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدضوا  ب  

داخ2  بمراكش  التجاا1ة  املحكمة 

اإلعال   نشر  تاا1خ  ضن  يبتدئ  بج2 

بالول و1نتهي في اليوم الخاضس عشر 

ضن نشر اإلعال  الثاني.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

102 مكرر

املحكمة  التجاا1ة بمراكش

ضلف اقم : 52/2021

حساب عدد : 3024

تقديم بص2 تجااي حصة في الشركة
في  ضؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  وضسج2   2021 فبراير   12

قدضت   2021 ضااس   12 بتاا1خ 

السيدة ا1م ضبااكة الحاضلة لبطاقة 

 E644428 اقم  الوطنية  التعر1ف 

عياض  القا�سي  بتجزئة  والساكنة 

ضراكش  اسي2   13 اقم   1 بلوك 

 PHARMACIE ESSAJDA لشركة 

 MAG في  اإلجتماعي  ضقرها   الكائن 

 N°1 BIS RESIDENCE EL AMANE

 7 LOT M MHAMID 9 MENARA

التأسيس  طوا  في   MARRAKECH

الكائن   التجااي  األص2  جميع 

 MAG N°1 BIS RESIDENCE EL

 AMANE 7 LOT M MHAMID

 9 MENARA MARRAKECH

واملزاول لنشاط الصيدلية واملسج2 

بالسج2 التجااي باملحكمة التجاا1ة 

بمراكش تحت عدد 100576 بجميع 

عناصره املادية واملعنو1ة قوم بمبلغ 

1.078.300 داهم.

بعاله  ملذكوا  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدضوا  ب  

التجاا1ة  باملحكمة  التجااي  السج2 

بمراكش داخ2 بج2 يبتدئ ضن تاا1خ 

اليوم  في  و1نتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخاضس عشر)15( ضن نشر اإلعال  

الثاني.
اإلعال  األول

عن ائيس كتابة المبط

103 مكرر

املحكمة  التجاا1ة بمراكش

ضلف سج2 تجااي عدد : 52515

ضلف البيع اقم : 53/2021

حساب عدد : 3031
إعال  عن بيع بص2 تجااي 

ضؤاخ  ضوثق  عقد  بمقت�سى 

وضسج2   2020 ديسمبر   11 في 

باعت   2021 يناير  بمراكش بتاا1خ 6 

الحاضلة  عمراني،  نزهة  السيدة 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

ااكا   بمراكش  الساكنة   B175949

الشطر   306 اقم  اسوات  كولف 

شركة  عن  نيابة  تسلطانت،   2

ذات  شركة   O’PTIT PRIX MYA

ابسمال  ذات  ضحدودة،  ضسؤولية 

قداه 90.000.00 داهم، حيث يوجد 

ضقرها الرئي�سي بمراكش، حي الشرف 

اقم 343 الطابق األا�سي املناا III وذو  

وذات   I.F numéro : 06526829

السج2 التجااي اقم 52515، لفائدة 

الحاض2  خيرات  املصطفى  السيد 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

بنطاهر  سعيد  والسيد   E22100 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.C301659 اقم

الكائن  التجااي  األص2  جميع 

 ،343 اقم  الشرف  حي  بمراكش، 

واملسج2   ،IIII املناا  الطابق األا�سي 

بالسج2 التجااي تحت عدد 52515 

بجميع  بمراكش  التجاا1ة  باملحكمة 

عناصره املادية واملعنو1ة بمبلغ قداه 

ونهايته 500.000.00 داهم.

بالنيابة  البائعة  دائني  فعلى 

يتقدضوا  ب   بعاله  املذكواة 

بتعرضاتهم إلى قسم السج2 التجااي 

داخ2  بمراكش  التجاا1ة  باملحكمة 

اإلعال   نشر  تاا1خ  ضن  يبتدئ  بج2 

األول و1نتهي في اليوم الخاضس عشر 

ضن نشر اإلعال  الثاني.

اإلعال  األول
عن ائيس كتابة المبط

104 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير
ضلف ضعالجة  صعوبات املقاولة

ضلف صعوبة املقاولة عدد 

2020/8309/81

عبد الرحيم العبيدي

إشعاا
 36 عدد  الحكم  بمقت�سى 

 ،2021 ضااس   23 بتاا1خ  الصادا 

عدد  املقاولة  صعوبات  ضلف  في 

املحكمة  قمت   2020/8309/81

التجاا1ة بأكادير.

ضخطط  بفسخ  بالحكم 

االستمراا1ة املحصوا لفئادة التاجر 

عبد الرحيم العبيدي بموجب الحكم 

يوليو   10 بتاا1خ  الصادا   71 عدد 

 825/31/2012 عدد  بامللف   2012

والتصفية القمائية للتاجر واملقيدة 

في السج2 باملحكمة التجاا1ة بأكادير 

تحت اقم 6307.

باعتباا تاا1خ التوقف عن الدفع 

هو التاا1خ املحدد في الحكم القا�سي 

بفتح ضسطرة التسو1ة القمائية.

على السيد ضحمد اضركي  باإلبقاء 

اا�سي  عمر  والسيد  ضنتدبا  قاضيا 

نائبا له.

السعداوي  علي  السيد  بتعيي  

سنديكا للتصفية القمائية.

بشمول الحكم بالنفاذ املعج2.

ضصاا1ف  إلى  الصائر  و1مم 

في  اضتياز1ة  واعتبااها  املسطرة 

االستخالص.



8481 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

الدائني   ضن  فاملطلوب  وعليه 
التصر1ح بديونهم للسنديك بعنوانه 
شااع   19 علي السعداوي ب   : اآلتي 
بكادير  السالم  حي  الفا�سي  ضحمد 
ضمن قائمة تتممن املبالغ املطلوبة 
بج2  داخ2  وذلك  بالوثائق  ضرفقة 
تاا1خ نشر هذا اإلشعاا  شهر1ن ضن 
بالجر1دة الرسمية طبقا للمواد -584
التجااة  ضدونة  ضن   719-720-721
بالنسبة  شهر1ن  األج2  هذا  و1مدد 
اململكة  خااج  القاطني   للدائني  

املغربية.
عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

108

املحكمة  التجاا1ة بأكادير
ضلف ضعالجة  صعوبات املقاولة

ضلف صعوبة املقاولة عدد 
221/8302/22

شركة الحديقة الذهبية
إشعاا

 37 عدد  الحكم  بمقت�سى 
 ،2021 ضااس   23 بتاا1خ  الصادا 
عدد  املقاولة  صعوبات  ضلف  في 
املحكمة  قمت   22/8302/2021

التجاا1ة بأكادير.
بفتح ضسطرة التسو1ة القمائية 
الذهبية  الحديقة  شركة  حق  في 
املركب   27 برقم  ضقرها  الكائن 
بكادير،  البحر1ة  للواجهة  التجااي 
باملحكمة  السج2  في  واملقيدة 

التجاا1ة بأكادير تحت اقم 6307.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع 
عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدوا هذا الحكم.
بسكر  خديجة  السيدة  بتعيي  
اا�سي  عمر  والسيد  ضنتدبا  قاضيا 

نائبا لها.
بخوش  حسن  السيد  بتعيي  
ضراقبة  في  ضهمته  وتحديد  سنديكا 
بإعداد  تكليفه  ضع  التسيير  عمليات 
املالية  املوازنة  حول  ضفص2  تقر1ر 
للمقاولة  واالجتماعية  واالقتصادية 
لوضعيتها  املناسب  الح2  واقتراح 
تاا1خ  ضن  بشهر  بابعة  بج2  داخ2 

صدوا هذا الحكم.

بشمول الحكم بالنفاذ املعج2.
غرفة  بجلسة  امللف  بإدااج 

املشواة ليوم 27 يوليو 2021.
ضصاا1ف  إلى  الصائر  و1مم 
في  اضتياز1ة  واعتبااها  املسطرة 

االستخالص.
الدائني   ضن  فاملطلوب  وعليه 
التصر1ح بديونهم للسنديك بعنوانه 
حسن بخوش الكائن بعمااة   : اآلتي 
الحاج  زنقة  األول  الطابق  اهماا 
الشركةالعاضة  قبالة  احمد اخنوش 
املغربية لألبناء الحي الصناعي بكادير، 
ضمن قائمة تتممن املبالغ املطلوبة 
بج2  داخ2  وذلك  بالوثائق  ضرفقة 
تاا1خ نشر هذا اإلشعاا  شهر1ن ضن 
بالجر1دة الرسمية طبقا للمواد -584
التجااة  ضدونة  ضن   719-720-721
بالنسبة  شهر1ن  األج2  هذا  و1مدد 
اململكة  خااج  القاطني   للدائني  

املغربية.
عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

107

املحكمة  التجاا1ة بأكادير
ضكتب السج2 التجااي
ضلف عدد : 18/2021

حساب خصو�سي : 8 21
بيع بص2 تجااي

بموجب العقد التوثيقي املؤاخ في 
2021، فوت السيد ضحمد  يناير   28
 ،ABB0212 العسالي بطاقته الوطنية
جميع األص2 التجااي ملح2 بيع املواد 
ببلوك  الكائن  بالتقسيط  الغذائية 
02 اقم  27 بنسركاو بكادير، لفائدة 
السيدة سعاد بداي بطاقتها الوطنية 
ID26902، وذلك بثمن إجمالي قداه 

15000داهم.
وبذلك فإ  ائيس ضصحلة كتابة 
ب   ذي ضصلحة  لك2  يعلن  المبط 
ضبط  بمكتب  تسج2  التعرضات 
املحكمة التجاا1ة بأكادير داخ2 بج2 
املوالية   )15( يوضا  عشرة  الخمسة 
 8  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 10 ضن ضدونة التجااة.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

106 مكرر

املحكمة  التجاا1ة بأكادير
ضكتب السج2 التجااي
ضلف عدد : 16/2021

حساب : 2100 م
تقديم بص2 تجااي
 كحصة في شركة

بمقت�سى عقد التقديم والقانو  
الحصص  ضراقب  وتقر1ر  االسا�سي 
ضااس   9 بتاا1خ  اإلضماء  املصحح 
قدم السيد العلوي بوحميد   ،2021
التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  املصطفى 
جميع   B597829 اقم  الوطنية 
  0 الكائن برقم ب  األص2 التجااي 
بكادير  فونتي  ضرجا   التسوق  ضركز 
تحت  التجااي  بالسج2  واملسج2 
 ABM اقم 33264، كحصة في شركة

.PHARMA
وبذلك فإ  ائيس ضصحلة كتابة 
ب   ذي ضصلحة  لك2  يعلن  المبط 
ضبط  بمكتب  تسج2  التعرضات 
املحكمة التجاا1ة بأكادير داخ2 بج2 
املوالية   )15( يوضا  عشرة  الخمسة 
 8  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 10 ضن ضدونة التجااة.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

105 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ضكتب التسو1ة والتصفية والتسيير 

القمائي
ضلف تمديد ضسطرة التصفية 

 القمائية 
اقم 2021/8321/18

إشعاا
بتاا1خ  الصادا  الحكم  بمقت�سى 
 2 ضااس 2021 تحت اقم 2021/62 
 2021/8321/18 اقم  امللف  في 
اقم  القمائية  التصفية  ضلف 
املحكمة  قمت   2020/8303/9
ضسطرة  بتمديد  بوجدة  التجاا1ة 
في  املفتوحة  القمائية  التصفية 
 STE بريستيج  بهال  شركة  ضواجهة 
 AHLEN PRESTIGE SARL AU
التحليلي التجااي  بالسج2  املقيدة 

شااع  بزاو1ة  عنوانها   17485 اقم 
الزاقطوني  الخاضس وضحمد  ضحمد 
شقة  األول  الطابق   BCM  عمااة 
هشام  ضسيرها  إلى  وجدة   1 اقم 

بوشطاط.
دوحي  ضحمد  األستاذ  بتعيي  
بادوز  واألستاذ جواد  ضنتدبا  قاضيا 
نائبا له والسيد حسن خلوفي سنديكا.
باعتباا تاا1خ التوقف عن الدفع 
هو التاا1خ املحدد في الحكم القا�سي 
بفتح ضسطرة التسو1ة القمائية في 

حق املسير املذكوا.
بشمول الحكم بالتنفيذ املعج2.

الدائني   ضن  فاملطلوب  وعليه 
املعي   للسنديك  بديونهم  التصر1ح 
املبالغ  ضمن قائمة ضوقعة تتممن 
وذلك  بالوثائق،  ضرفقة  املطلوبة 
ضن تاا1خ  داخ2 بج2 شهر1ن ابتداء 
نشر هذا اإلشعاا بالجر1دة الرسمية 
ضن  و720   719  ،584 للمواد  طبقا 

ضدونة التجااة.
ائيس ضصلحة كتابة المبط

110

املحكمة التجاا1ة بوجدة
 ضلف التصفية القمائية 

اقم 2015/8303/1
 ضلف قف2 املسطرة 
اقم 2021/8312/15

إشعاا بقف2 ضسطرة التصفية 
القمائية

بتاا1خ  الصادا  الحكم  بمقت�سى 
 2 ضااس 2021 تحت اقم 2021/61 
التصفية  ضسطرة  قف2  ضلف  في 
شركة  ضسير  ضواجهة  في  القمائية 
 2021/8312/15 اقم  فوكو  
اقم  القمائية  التصفية  )ضلف 
املحكمة  قمت   )2015/8303/1
ضسطرة  بقف2  بوجدة  التجاا1ة 
التصفية القمائية املفتوحة في حق 
بحمد  كولوا  فوكو   شركة  ضسير 
بوطيب ضع ضا يترتب عن ذلك ضن بثر 

قانوني.
ائيس ضصلحة كتابة المبط

109
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املحكمة التجاا1ة بوجدة

ضلف هبة اقم : 38/2021

حساب اقم : 1795

اشهاا ضستخرج عقد هبة بص2 
تجااي

حراه  اسمي  عقد  بمقت�سى 

الصديقي،  الوهاب  عبد  االستاذ 

ديسمبر   2 بتاا1خ  بوجدة  املوثق 

 30 بتاا1خ  بوجدة  ضسج2   ،2020

ديسمبر 2020 وهب السيد :

ضصطقى ضيموني : الساكن بشااع 

املغرب العربي اقم 170 بوجدة.

: الساكنة  : غندوا توا1ة  للسيدة 

بشااع املغرب العربي اقم 170 وجدة.

جميع االص2 التجااي املخصص 

شعاا  تحت  الحفالت  لتنظيم 

  ’  AFRAH MAGHREB ARABI’

املغرب  شااع   170 بوجدة  الكائن 
التجااي  بالسج2  املقيد  العربي، 

وقد  تحليلي،   39624 اقم  تحت 

لغرض  التجااي  االص2  تقييم  تم 

 950.000 قداخ  بمبلغ  التسجي2 

داهم.

املحكمة  بضام  التعرضات  تقب2 

التجاا1ة بوجدة داخ2 بج2 بقصاه 

الثانية،  للنشرة  املوالية  يوضا   15

تطبيقا للمادة  8 ضن ضدونة التجااة.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة كتابة المبط

113 مكرر

املحكمة التجاا1ة بوجدة

إشهاا ضستخرج عقد شراء بص2 
تجااي

ضلف البيع اقم 2021/37

حساب اقم  179
تجااي  بص2  بيع  عقد  بمقت�سى 

لإلشهاد  املنتصبا   العدال   حراه 

عبد  بوجدة  االستئناف  بمحكمة 

جلسا   الدين  ونصر  عدلي  العز1ز 

2019 سج2 بوجدة  يوليو  بتاا1خ 26 

في 7 بغسطس 2019 ، باعت السيدة :

الساكنة  انصري،  حنا  السمراء 
طر1ق  45 اقم  املستقب2،  بتجزئة 

 2 الشقة   ،1 سيدي ضعافة الطابق   
بصالة عن نفسها ونيابة عن  وجدة، 
الحلبي،  السيد ساضر حنيف  زوجها 
بنفس  الساكن  الجنسية،  اللبناني 

العنوا .
للسيد نبي2 بوعياد، الساكن بحي 

الربيع، زنقة الصباا، اقم 1، وجدة.
كافة األص2 التجااي للدكا  الكائن 
الجاضعة  طر1ق  القدس،  حي  بوجدة 
اقم 85، الغير  ضقيد بالسج2 التجااي 

بثمن قداه 170.000 داهم.
املحكمة  بضام  التعرضات  تقب2 
التجاا1ة بوجدة داخ2 بج2 بقصاه 
املوالية  يوضا   )15( عشر  خمسة 
للنشرة الثانية تطبيقا للمادة  8 ضن 

ضدونة التجااة.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة كتابة المبط

112 مكرر

املحكمة التجاا1ة بوجدة
إشهاا ضستخرج عقد بيع بص2 

تجااي
ضلف البيع اقم 2021/36

حساب اقم 1786
بمقت�سى عقد اسمي حراه األستاذ 
 2021 يناير   8 ضحمد بواضظة بتاا1خ 
باع   2021 يناير   21 بتاا1خ  ضسج2 

السيد :
حي  ضوطنه  حشالف،  ضحمد 
زنقة النب2،  تجزئة بنعدي،  الز1تو ، 

اقم 10، وجدة.
ضوطنه  ضخوخي،  البكاي  للسيد 

شااع السالم، اقم 51، وجدة.
املخصص  التجااي  األص2  كافة 
زنقة  زاو1ة  بوجدة،  والكائنة  كمقهى 
 بدا وشااع عثما  بن عفا  اقم 13، 
بتاا1خ  التجااي  بالسج2   املقيد 
 61300 اقم  تحت   2007 يوليو   19
تحليلي، بثمن إجمالي قداه 300.000 

داهم.
املحكمة  بضام  التعرضات  تقب2 
التجاا1ة بوجدة داخ2 بج2 بقصاه 
املوالية  يوضا   )15( عشر  خمسة 
للنشرة الثانية تطبيقا للمادة  8 ضن 

ضدونة التجااة.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة كتابة المبط

111 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ضلف اقم 2021/10

حساب اقم 33405

عقد تفو1ت بخصوص بص2 تجااي
ضن  حرا  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذة حنا  الفوي�سي ضوثقة 

2021، فوت  بسال، بتاا1خ 30 ضااس 

السيد ضوالي سعيد االداي�سي، لفائدة 

واجباته  جميع  الجن،  عادل  السيد 

بسال،  الكائن  التجااي  األص2  ضن 

تاضدة،  زنقة  املفم2،  الشيخ  حي 

وهو عبااة عن ضح2 لبيع   ، 92 اقم 

املالبس الجاهزة واملسجلة بالسج2 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجااي 

تحت اقم   19 .

بمصلحة  التعرضات  وستقب2 

السج2 التجااي باملحكمة االبتدائية 

بسال وذلك إلى غاية اليوم الخاضس 

عشر ضن صدوا اإلعال  الثاني.

اإلعال  األول

133 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تحو21 شخص طبيعي إلى شخص 

ضعنوي

ضلف اقم 08/2021

املؤاخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تحو21  تم   2021 يناير   7 يوم 

الشخص الذاتي عبد الرزاق الهر1م 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

بالسج2  واملسج2    A123714 اقم 

إلى   1620 اقم  تحت  بسال  التجااي 

 STE اسم  تحت  ضعنوي  شخص 

 PHARMACIE EL HARIM SARL

شركة في طوا التأسيس الكائن   AU

شااع حسن األول   207 ضقرها برقم 

سال.

اإلعال  األول

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

السج2 التجااي

ضلف اقم : 9/2021

حساب اقم : 32603

إعال  عن بيع بص2 تجااي

بمقت�سى عقد توثيقي حرا بتاا1خ 

األستاذ  طرف  ضن   ،2021 ضااس   3

عبد اللطيف بلفقيه، ضوثق بسال.

باع : السيد سفيا  عرجي.

ضجموع األص2 التجااي لصيدلية 

 PHARMACIE CENTRE  : ضسماة 

.DE SANTE

الرحمة،  حي  بسال،   : الواقعة 

سكتوا د، ضح2 اقم 965.

تحت  التجااي  بالسج2  ضسج2 

اقم 43012.

لفائدة : السيد اضال زكاغ.

بكتابة  التعرضات  وستقب2 

المبط املحكمة االبتدائية بسال، إلى 

غاية خمسة عشرة يوضا ضن صدوا 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع بص2 تجااي

ضلف اقم 06/2021

حساب اقم 11711

 29 بمقت�سى عقد توثيقي بتاا1خ 

زهر  احمد  السيد  باع   2021 يناير 

 X36315  : اقم  ب.ت.و  ل  الحاض2 

ل  الحاض2  كلوش  سعيد  للسيد 

األص2   ،X177096  : اقم  ب.ت.و 

سينا  ابن  شااع  الكائن  التجااي 

 2 قيصاا1ة وادي الذهب املح2 اقم 

الذهب  لبيع  املستغ2  الخميسات، 

بالسج2  واملسج2  واملجوهرات، 

بجميع   ،37594 التجااي تحت اقم 

عناصرها املادية واملعنو1ة بثمن قداه 

100.000 داهم.
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لذلك فإ  جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  المبط  بكتابة  ب  توضع 
بج2  داخ2  بالخميسات  االبتدائية 
تاا1خ صدوا  ضن  يوضا  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

117 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع بص2 تجااي

ضلف اقم 05/2021
حساب اقم 11693

بتاا1خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
السيدة  باعت   2021 ضااس   12
ياسمي  اباح الحاضلة ل ب.ت.و اقم 
ازواغ  دعاء  للسيدة   AB639257  :
 ،S721768 : الحاضلة ل ب.ت.و اقم 
ب5  عمااة  الكائن  التجااي  األص2 
املنزه سيدي عالل  حي   2 ضح2 اقم 
املستغ2  الخميسات،  البحراوي 
كصيدلية واملسج2 بالسج2 التجااي 
اقم 46398، بجميع عناصرها املادية 
 210.600 قداه  بثمن  واملعنو1ة، 

داهم.
لذلك فإ  جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  المبط  بكتابة  ب  توضع 
بج2  داخ2  بالخميسات  االبتدائية 
تاا1خ صدوا  ضن  يوضا  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

116 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
شراء الحق في الكراء
ضلف اقم 2021/ 0
حساب اقم 11663

بتاا1خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
العربي  السيد  باع   2021 ضااس   11
 : اقم  ب.ت.و  ل  الحاض2  اسماعيلي 
العمري  اضوا   للسيد   UC45474
 330924  : اقم  ب.ت.و  ل  الحاض2 
الحاض2  العمري  سفيا   والسيد 
جميع  ،X361113 اقم  ل.ب.ت.و. 

 حق الكراء للمح2 الكائن برقم 220 
الخميسات،  حشاد  فرحات  زنقة 
غير  التجمي2،  لبيع ضواد  املستعم2 
بثمن قداه  ضقيد بالسج2 التجااي، 

20.000 داهم.
لذلك فإ  جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  المبط  بكتابة  ب  توضع 
بج2  داخ2  بالخميسات  االبتدائية 
تاا1خ صدوا  ضن  يوضا  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

115 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ضلف إشهاا بيع بص2 تجااي

ضلف اقم 02/2021
حساب اقم 17169

املوضوع : طلب إشهاا صدقة لوجه 
هللا تعالى

بمقت�سى عقد ضوثق حرا بمكتب 
ضوثقة  إيما   حريس  األستاذة 
ضااس   7 بتاا1خ  القنيطرة  بمدينة 
السيد  تصدق   2020 نوفمر  و17 
الجنسية  ضغربي  ضحمد،  العمراني 
 C25705  : اقم  ب.ت.و  ل  الحاض2 
 8 اقم   : ب  الكائن  التجااي  األص2 
الداودي،  سعيد  شااع   129 عمااة 
القنيطرة، املستغ2 ك :  ضقهى تحت 
 «COTE D’AZUR» التجااي  اإلسم 
لدى  التجااي  بالسج2  واملقيد 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 
ب  والذي تم تقديره    ،58478 اقم 

200.000 داهم.
شفيق،  العمراني  السيد  لفائدة 
ب.ت.و  ل  الحاض2  الجنسية  ضغربي 

Z275085 : اقم
املذكوا  املتصدق  دائني  فعلى 
لدى  بتعرضاتهم  يتقدضوا  ب   بعاله 
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة داخ2 
بج2 15 يوضا ابتداء ضن تاا1خ النشرة 
ضن ضدونة  الثانية طبقا للفص2  8 

التجااة.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

118 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعال  عن بيع بص2 تجااي

كتابة  ضصلحة  ائيس  يعلن 
المبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 
بنه بمقت�سى عقد عرفي ضؤاخ في 18 
فبراير 2021، فوت السيد ضحمد ايت 
الحاض2 لبطاقة  القا�سي بن صالح، 
 ،B218935 اقم  الوطنية  التعر1ف 
والساكن بحي ضوالي اشيد ضجموعة 
1 شااع ادايس الحااتي اقم  1 الداا 
البيماء، للسيد ضحمد ايت القا�سي 
بن ضحمد، الحاض2 لبطاقة التعر1ف 
والساكن   ،WA75558 الوطنية اقم 
90 تجزئة املدينة 01 شااع بم الربيع 
املستغ2  التجااي  األص2  الداوة، 
وإصالحها،  الدااجات  بجزاء  بيع  في 
والكائن بتجزئة حنا  اقم البقعة 26 
التجااي  بالسج2  واملسج2  الداوة، 
تحت اقم 8188، وذلك بثمن إجمالي 

قداه150.000 داهم.
التعرضات  جميع  فإ   وعليه، 
تقدم بكتابة المبط بهاته املحكمة 
داخ2   - التجااي  السج2  قسم   -
بج2 15 يوضا ضن تاا1خ النشرة األولى 

والثانية.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

119 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعال  عن تقديم بص2 تجااي حصة 

في شركة
يعلن ائيس ضصلحة كتابة المبط 
بنه  بوازازات،  االبتدائية  باملحكمة 
بتاا1خ  ضحرا  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بوازازات  وضسج2    2021 ضااس   12
قدم   ،2021 ضااس   12 بتاا1خ 

السيدا  :
 Mr LEGER THIERRY et Mme
 ،FRANK MARIE SANDRINE
األص2 التجااي املعد الستغالل داا 
تجزئة   82 برقم  والكائن  الميافة، 
واملسج2  ضركز سكواة بوازازات،   3
بالسج2 التجااي بهذه املحكمة تحت 
اقم 27514-27516، حصة في شركة 

«THIERRY et MARIE SARL»

وبناء عليه، فإ  جميع التعرضات 
تقدم بكتابة المبط )ضكتب السج2 
التجااي( داخ2 بج2 15 يوضا املوالية 

للنشرة الثانية.
اإلعال  األول

ائيس ضصلحة كتابة المبط

ذ. بحمد عي 

120 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
ضكتب السج2 التجااي

ضلف إشهاا بيع بص2 تجااي
اقم 03/2021

حساب اقم 3602
بمقت�سى العقد العرفي املصادق 
سبتمبر   10 بتاا1خ  إضماءه  على 
 19/4872/4871 اقم  تحت   2019
 13 بتاا1خ  بالعرائش  واملسج2 
 ،3625 اقم  تحت   2019 سبتمبر 
اقم  الحيمر  العز1ز  عبد  السيد  باع 
عنوانه   ،LA32724 بطاقته الوطنية 
8 زنقة بنوزهر العرائش، للسيد  اقم 
ضحمد صفري اقم بطاقته الوطنية 
شااع   27 اقم  عنوانه   ،LA11122
السالم  حي  الغافقي  الرحما   عبد 
التجااي  األص2  جميع  العرائش، 
الدين  صالح  بشااع  الكائن  للمح2 
بجميع  العرائش،   69 اقم  األيوبي 

عناصره املادية واملعنو1ة.
تسج2  التعرضات  فإ   وبذلك، 
االبتدائية  باملحكمة  المبط  بكتابة 
التجااي(  )ضكتب السج2  بالعرائش 
يوضا املوالية للنشرة   15 داخ2 بج2 

الثانية.
اإلعال  األول

عن ائيس ضصلحة كتابة المبط

121 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 
الغرب

ضلف اقم : 2021/01
حساب اقم :  1123

ضلخص بيع بص2 تجااي
بمقت�سى عقد بيع ضحرا بمكتب 
املحاضي عميد  الرحيم  عبد  األستاذ 
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ضااس   29 بتاا1خ  القنيطرة  بهيئة   
الكر1ني  حسن  السيد  تنازل   2021
لالضيمونة  العنابسة  دواا  الساكن 
سوق بابعاء الغرب والحاض2 لبطاقة 
 GB84706 اقم  الوطنية  التعر1ف 
الساكن  خردال  ضنصوا  للسيد 
الغرب  بمركز لالضيمونة سوق بابعاء 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  والحاض2 
اقم GB284059 عن ضجموع األص2 
املادية  عناصره  بجميع  التجااي 
واملعنو1ة، وهو عبااة عن ضح2 تجااي 
ضخصص لبيع املواد الغذائية والكائن 
بداا الجديدة طر1ق ضوالي بوسلهام 
واملسج2  والكهرباء،  باملاء  املجهز 
والسج2  بالسج2 الترتيبي اقم  10 
التجااي باملحكمة االبتدائية بسوق 

بابعاء الغرب تحت اقم 31748.
فعلى دائني البائعة املذكواة بو ضن 
يدعي حقا على األص2 التجااي بعاله 
تقييد  على  بتعرضاتهم  يتقدضوا  ب  
السج2 التجااي باملحكمة االبتدائية 
بسوق بابعاء الغرب إلى غاية  15 يوضا 

املوالية لنشر اإلعال  الثاني.
النشرة االولى

ائيس ضصلحة كتابة المبط
اشيد فر1قش

122 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ضلف جنائي استئنافي اقم : 

218/2611/2020
ضلخص الحكم بو القراا

االسم العائلي : افراك.
االسم الشخ�سي : علي.

 2000/11/23  : بتاا1خ  ضزداد 
بفاس.

ابن : عبد اللطيف.
وبضه : ضينة بنت احمد..

بلوك ب حي املرابطي    7  : الساكن 
فاس.

حكم عليه بتاا1خ : 2020/10/19 
ضن طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس.
علنيا انتهائيا وغيابيا.

السرقة  جناية   : بج2  ضن 
املوصوفة بالتعدد و اللي2 والكسر.

في الشك2 : قبول االستئناف.
في املوضوع : تأييد القراا املستأنف 
بهذه  الجنايات  غرفة  عن   الصادا 
 2020/03/05 بتاا1خ  املحكمة 
اقم  امللف  في   199 اقم  تحت 
قيما ق�سى به ضن   2020/2609/22
افراك ضن بج2  املتهم علي  ضؤخذاة 
2 سنتي   املنسوب اليه وضعاقبته ب 

حبسا نافذا.
في  ضجبرا  الصائر  املتهم  وتحمي2 

االدنى.
وبعق2 بضالك املتهم وبقائها تحت 

العق2.
املخزنية  االضالك  وباشعاا 

بملخص الحكم.
الرسمية   الجر1دة  في  وبنشره 

بمسعى ضن النيابة العاضة.
وبتعليق الحكم بباب اخر ضسكن 

للمتهم.
الرئيس

ضمث2 النيابة العاضة
 كاتب المبط

125

ضحكمة االستئناف بفاس
ضلف جنائي استئنافي اقم : 

219/2611/2020
ضلخص الحكم بو القراا

االسم العائلي : ببي.
االسم الشخ�سي : عز الدين..

 1982/01/29  : بتاا1خ  املزداد 
بفاس.

ابن : ضحمد
وبضه : حادةبنت حميد.

الساكن : 1 زنقة 3 بالد ضقرا  حي 
املصلى فاس.

حكم عليه بتاا1خ : 2020/10/19 
ضن طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفاس.
علنيا انتهائيا وغيابيا.

السرقة  جناية   : بج2  ضن 
املوصوفة بالتعدد والعنف والتهديد 

واستعمال السالح.
في الشك2 : قبول االستئناف.

القراا  تأييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن   الصادا  املستأنف 

بتاا1خ  املحكمة  بهذه  الجنايات 

2020/01/30 تحت اقم 79 في امللف 

ق�سى  فيما   2020/2609/266 اقم 

به ضن ضؤخذاة املتهم ابي بن ضحمد 
عز الدين ضن بج2 املنسوب اليه دو  

اعتباا ظرف السالح.

حبسا  سنتي    2 ب  وضعاقبته 

الصائر ضجبرا  املتهم  وتحمي2  تافذا، 

في االدنى.

وبعق2 بضالك املتهم وبقائها تحت 

العق2.

املخزنية  االضالك  وباشعاا 

بملخص الحكم.

الرسمية   الجر1دة  في  وبنشره 

بمسعى ضن النيابة العاضة.

وبتعليق الحكم بباب اخر ضسكن 

للمتهم.
الرئيس

ضمث2 النيابة العاضة      

 كاتب المبط

124

ضحكمة االستئناف بفاس

ضلخص الحكم بو القراا

ضلف جنائي استئنافي اقم : 

217/2611/2020

االسم العائلي : ادايس.

االسم الشخ�سي : الحكيم، ضزداد 

سنة 1981 بدواا بوالد عياد.

بنت  ااضية   : وبضه  ضحمد   : ابن 

البرنو�سي.

جنا  ضوالي اسماعي2   : الساكن 

الزنقة   الرقم 2 فاس.

بكتوبر   12 بتاا1خ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  ضن   2020

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

: جناية ضحاولة السرقة  ضن بج2 

املوصوفة باللي2 والكسر.

في الشك2 : قبول االستئناف.

القراا  تأييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصادا  املستأنف 

بتاا1خ املحكمة  بهذه  الجنايات 

 406 اقم  تحت   2019 يونيو   13

 2019/2609/26 اقم  امللف  في 

املتهم  ضؤاخذة  ضن  به  ق�سى  فيما 

ادايس الحكيم بن ضحمد بما نسب 

 (2( اثنتي   بسنتي   وبمعاقبته  إليه 

املتهمي   وتحمي2  نافذا،  حسبا 

األدنى. في  تماضنا واالجباا  الصائر  

وبعق2 بضالك املتهم وبقائها تحت 

العق2.

وبإشعاا األضالك املخزنية بملخص 

الحكم.

الرسمية  الجر1دة  في  وبنشره 

بمسعى ضن النيابة العاضة.

وبتعليق الحكم بباب آخر ضسكن 

للمتهم.
الرئيس

ضمث2 النيابة العاضة

 كاتب المبط

123

ضحكمة االستئناف بفاس

ضلف جنائي اقم : 2020/2609/344

ضلخص الحكم بو القراا

االسم العائلي : الكوزي.

االسم الشخ�سي : بنعي�سى.

بنت  فاطنة   : وبضه  ضحمد   : ابن 

عبد السالم.

بدواا   1967 بتاا1خ  املولود 

الخروب بوشاب2 تاونات.

إقليم  الخروب  بدواا   : الساكن 

تاونات.

حكم عليه بتاا1خ 25 فبراير 2021 

ضن طرف غرفة الجنايات بفاس ضن 

إلى  ضز1فة  نقود  إعادة  جناية  بج2 

التداول بعد اكتشاف عيبها.

  (6( بستة  ذلك  عن  وضعاقبته 

نافذة  وغراضة  نافذا  حبسا  بشهر 

الصائر  وتحميله  داهم   800 قداها 

واإلجباا في األدنى.
الرئيس

ضمث2 النيابة العاضة

 كاتب المبط

136
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ضحكمة االستئناف بفاس

ضلف جنائي اقم : 2021/2609/7

ضلخص الحكم بو القراا

االسم العائلي : الدادااي.

االسم الشخ�سي : فؤاد.

بنت  عائشة   : وبضه  بحمد   : ابن 

املفم2.

املولود بتاا1خ  199 بدواا املشاع.

جماعة  املشاع  بدواا   : الساكن 

وقيادة الودكة دائرة غفساي تاونات.

 2021 حكم عليه بتاا1خ   ضااس 

ضن طرف غرفة الجنايات بفاس ضن 

بج2 جناية المرب والجرح بالسالح 

املؤدي إلى عاهة ضستديمة.

 (2( بسنتي   ذلك  عن  وضعاقبته 

حبسا نافذا وتحميله الصائر واإلجباا 

في األدنى.
الرئيس

ضمث2 النيابة العاضة

 كاتب المبط

135

ضحكمة االستئناف بفاس

ضلف جنائي اقم : 2020/2609/125

ضلخص الحكم بو القراا

االسم العائلي : الخلفي.

االسم الشخ�سي : يوسف.

بنت  غيثة   : وبضه  ضحمد   : ابن 

الخماا.

املولود بتاا1خ 1985 بتاونات.

 1 ضكرا الزنقة   2 اقم   : الساكن 

كر1ا  الحجوي فاس.

حكم عليه بتاا1خ 25 فبراير 2021 

ضن طرف غرفة الجنايات بفاس ضن 

بج2 جناية هتك عرض بالعنف.

 (2( بسنتي   ذلك  عن  وضعاقبته 

حبسا نافذا وتحميله الصائر واإلجباا 

في األدنى.

الرئيس

ضمث2 النيابة العاضة

 كاتب المبط

134

بالجر1دة  وقع  خطإ  استدااك 

 18 بتاا1خ   5636 عدد  الرسمية 

نوفمبر    ( املوافق   1  2 ابيع األول 

2020( باإلعال  الذي يحم2 اقم 21 

صفحة 15035.

محكمة اإلستئناف بفاس
اإلبتدائية  املحكمة   : ضن  بدال 

بفاس.
ضلخص الحكم بو القراا.
اإلسم العائلي : الشايب.

اإلسم الشخ�سي : عبد املالك ابن 
بحمد وبضه فاطمة بنت ضحمد.

.....................................................
...........................................................
.....................................................
يقرب : ضحكمة اإلستئناف بفاس.

ضلخص الحكم بو القراا.
اإلسم العائلي : الشايب.

اإلسم الشخ�سي : عبد املاك ابن 
بحمد وبضه فاطمة بنت ضحمد.

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

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

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

الباقي ال تغيير فيه.
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء

املؤسسات املمرة والغبر املالئمة
بو الخطيرة ضن الداجة االولى

بحث حول الكشف عن املنافع 
واملماا
اعال 

ا  بحثا حول الكشف عن املنافع 
سبفتح  واحدا  شهرا  ضدته  واملماا 
 ،2021 ابر21   29 تاا1خ  ضن  ابتداء 
اقليم  غانم،  اوالد  جماعة  بمكاتب 
الطلب  على  بناء  وذلك  الجديدة، 
 TEKCIM شركة  طرف  ضن  املقدم 
 2 االجتماعي  ضقرها  الكائن   .S.A
انفا،  شااع الزاقطوني الدااالبيماء 
قصد  وذلك   ،20000 الدااالبيماء 
استغالل  بج2  ضن  الترخيص  طلب 
على   TEKCIM االسمنت  ضصنع 
البقعة االاضية ذات الرسم العقااي 
اقم 187374/08 بالجماعة القرو1ة 

اوالد غانم، اقليم الجديدة.
هذا و1وجد ضلف البحث بمكاتب 
اقليم الجديدة،  جماعة اوالد غانم، 
يهمه  ملن  عليه  االطالع  يمكن  حيث 
العم2  بوقات  خالل  وذلك  االضر، 

االدااي.
126

وكالة الحوض املائي لسبو
ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 /2021/4369 بتاا1خ 23 ضااس 2021 
املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 
عدد  امللكية  شهادة  ذي  عسو  ايت 
بالجماعة  املتواجد   57/10384
بزاو،  دائرة  اللوح،  عي   الترابية 
 16 تاا1خ  ضن  ابتداء  إفرا ،  إقليم 
ببر21 2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 
بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص

ضن  ضنه  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز   
 0,97 ضساحة  وسقي  الشرب  بج2 
هكتاا لفائدة السيد زوهير االداي�سي 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.AD52999 اقم
12

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 /2021/4382 بتاا1خ  2 ضااس 2021 
الذي سيجرى على العقاا املسمى تيزي 
نسيدي احمد ذي ضطلب التحفيظ 
عدد 67/5157 وتيزي نسيدي احمد 
ذي ضطلب التحفيظ عدد 67/5156 
ضطلب  ذي  احمد  نسيدي  وتيزي 
املتواجد   67/5154 عدد  التحفيظ 
جحجوح،  سبت  الترابية  بالجماعة 
دائرة بكوااي، إقليم الحاجب، ابتداء 
إلى غاية   2021 ببر21   19 تاا1خ  ضن 
بحث علني في شأ    2021 ببر21   29
وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  ضشروع 
ضنه ضن بج2 االستعمال املنزلي  املاء 
 2,50 املاشية وسقي ضساحة  وإاواء 
ضحمد  وعلي  السيد  لفائدة  هكتاا 
الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.D458370 اقم
13

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 /2021/4100 بتاا1خ 23 ضااس 2021 
املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 
اقم  إيجاا  عقد  ذي  جماعي  عقاا 
الترابية  بالجماعة  املتواجد   21/48
تمحميت، دائرة بزاو، إقليم إفرا ، 
إلى  2021 ببر21   16 ضن تاا1خ  ابتداء 

2021 بحث علني في  ببر21   غاية 26 
شأ  ضشروع الترخيص بإنجاز ثقبي  
سقي  بج2  ضن  ضنهما  املاء  وجلب 
 STE BL هكتاا لفائدة   100 ضساحة 
في شخص   MONDE SAL A.U A.U

ضمثلها القانوني.
14

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 /2021/4365 بتاا1خ 23 ضااس 2021 
املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 
وتاغدة  احر�سي  وفدا   احر�سي 
بعدد  ض  كراء  عقد  ذي  احرش 
الترابية  بالجماعة  املتواجد    07
إقليم  صفرو،  دائرة  العنوصر، 
ببر21   16 تاا1خ  ضن  ابتداء  صفرو، 
2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 بحث 
الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 
سقي ضساحة 1,3751 هكتاا لفائدة 
السيد اعراب لحسن الحاض2 لبطاقة 
.CB313966 التعر1ف الوطنية اقم

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 
 /2021/4395 بتاا1خ 25 ضااس 2021 
املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 
فدا  الماية ذي شراء ضمن بعدد 
الترابية  بالجماعة  املتواجد   219
إقليم  تيفلت،  دائرة  الطلبة،  ضقام 
 19 تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات، 
ببر21 2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 
بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 
ضنه ضن بج2  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 
لفائدة  هكتاا   0,75 ضساحة  سقي 
الحاض2  فر1د  البصائري  السيد 
اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.A 90822
16

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4379 بتاا1خ  2 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

بو1قوا ذي عقد قسمة اضائية بنظير 

املتواجد   456 ص   559 بعدد  ض 

دائرة  بالجماعة الترابية عي  اللوح، 

ضن تاا1خ  ابتداء  إقليم إفرا ،  بزاو، 

ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

ضنه ضن بج2 سقي ضساحة 4,1260 

هكتاا لفائدة السيدة سعيدي ناجية 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة 

.DA39188 اقم

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4377 بتاا1خ  2 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

السبعاو1ة ذي اسم شراء ض بعدد 

بالجماعة  املتواجد   155 ص   18 

إفرا ،  باشو1ة  تزكيت،  الترابية 

 19 تاا1خ  ضن  ابتداء  إفرا ،  إقليم 

ببر21 2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 

هكتااات   5 ضساحة  وسقي  الشرب 

احالم  احمادش  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة 

.C902 77 اقم

18
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4374 بتاا1خ  2 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

العقاا1ة  الرسوم  ذات  الدولة  ضلك 

ذي   F/4714 و   F/9092 و   F/7725

ضشروع  الدولة  ضع  اتفاقية  عقد 

بالجماعة  املتواجد   143712 عدد 

احمد،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

إلى غاية   2021 ببر21   19 تاا1خ  ضن 

بحث علني في شأ    2021 ببر21   29

ثقبي   بإنجاز  الترخيص  ضشروع 

الشرب  بج2  ضن  ضنهما  املاء  وجلب 

 20 ضساحة  وسقي  املاشية  وااواء 

 STE LES ARBRES لفائدة  هكتااا 

FRUITIERS D’ATLAS SARL AU في 

شخص ضمثلها القانوني.

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4359 بتاا1خ 22 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

فدا  لهمي2 ذي شهادة امللكية عدد 

16/6920 املتواجد بالجماعة الترابية 

إقليم  الخميسات،  دائرة  الكنزاة، 

 16 تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات، 

ببر21 2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

ضن  ضنهما  املاء  وجلب  بئرين  بإنجاز 

بج2 سقي ضساحة 6 هكتااات لفائدة 

السيد بنعقة ابراهيم الحاض2 لبطاقة 

.X68391 التعر1ف الوطنية اقم

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4360 بتاا1خ 22 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  جليدة  اكبة 

بالجماعة  املتواجد   81/6625 عدد 

الترابية عي  الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ببر21   26 إلى غاية   2021 ببر21   16

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه 

هكتاا   0,90 ضن بج2 سقي ضساحة 

الحاض2  ضيلود  لفرم  السيد  لفائدة 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.A800802

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4372 بتاا1خ 23 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

ذي شهادة امللكية عدد   3 ضسعودة 

املتواجد بالجماعة الترابية   F/9528

إقليم  دائرة صفرو،  اقوااا،  اغبالو 

ببر21   16 تاا1خ  ضن  ابتداء  صفرو، 

2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 بحث 

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 

سقي ضساحة 30 هكتاا لفائدة السيد 

ضاز ابراهيم الحاض2 لبطاقة التعر1ف 

.C11681 الوطنية اقم

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4376بتاا1خ  2 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  الحجاج 

16/59304 املتواجد بالجماعة الترابية 

الخميسات، دائرة  الطلبة،   ضجمع 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

1 هكتاا  ضنه ضن بج2 سقي ضساحة 

الحواصلي  فؤاد  السيدين  لفائدة 

وشادية الحواصلي الحاضلي  لبطاقتي 

 AB100783 التعر1ف الوطنية اقمي

.AB109584 و

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4373بتاا1خ  2 ضااس 2021 

الذي سيجرى على العقاا املسمى فدا  

عدد  امللكية  شهادة  ذي  ضوالي عسو 

16/66013 املتواجد بالجماعة الترابية 

الخميسات، دائرة  الغندوا،   سيدي 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

ضنه  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 

وسقي  املنزلي  االستعمال  بج2  ضن 

لفائدة  هكتاا   1,5130 ضساحة 

السيد داو عبد هللا الحاض2 لبطاقة 

.G81000 التعر1ف الوطنية اقم

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 2021  /2021/4375 بتاا1خ  2 ضااس 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

التحفيظ  ضطلب  ذي  لودي  فدا  

بالجماعة  املتواجد   16/8736 عدد 

الترابية عي  الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

ضنه ضن بج2 سقي ضساحة 1,8630 

هكتاا لفائدة السيد الودعي الر1احي 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.G208601 اقم

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4378بتاا1خ  2 ضااس 2021 

الذي سيجرى على العقاا املسمى البركة 

 05/67879 امللكية عدد  ذي شهادة 

تزكيت، الترابية  بالجماعة   املتواجد 

ابتداء  إقليم إفرا ،  باشو1ة إفرا ، 

إلى غاية   2021 ببر21   19 تاا1خ  ضن 

بحث علني في شأ    2021 ببر21   29

ثقب  بإنجاز  الترخيص  ضشروع 

ضنه ضن بج2 االستعمال  وجلب املاء 

املنزلي وسقي ضساحة 1,3120 هكتاا 

ز1دي  خديجة  السيدين  لفائدة 

وعبد الغاني نعيم الحاضلي  لبطاقتي 

FB67660 اقمي  الوطنية   التعر1ف 

.I415519 و

26
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4384 بتاا1خ 25 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقااي  الرسم  ذي  املنزهي 

بالجماعة  املتواجد   57/11157

بزاو،  دائرة  تمحميت،  الترابية 

 19 تاا1خ  ضن  ابتداء  إفرا ،  إقليم 

ببر21 2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 

الشرب وإاواء املاشية وسقي ضساحة 

بوطيب  السيد  لفائدة  هكتااات   3

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  ضحمد 

.C572082 الوطنية اقم

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4383 بتاا1خ 25 ضااس 2021 

الذي سيجرى على العقاا املسمى اضوكر 

ذي الرسم العقااي عدد 05/53896 

سيدي الترابية  بالجماعة   املتواجد 

إفرا ،  إقليم  بزاو،  دائرة  املخفي، 

إلى   2021 ببر21   19 ضن تاا1خ  ابتداء 

علني  بحث   2021 ببر21   29 غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ضنه ضن بج2 سقي  ثقب وجلب املاء 

لفائدة  هكتاا   0,4015 ضساحة 

السيد طالبي ادايس الحاض2 لبطاقة 

.D216687 التعر1ف الوطنية اقم

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4380 بتاا1خ  2 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

ضوضوع  االسف2  بوخنوسة  فدا  

الرسم العقااي عدد 41/26562 ذي 

ديسمبر   21 ضحرا بتاا1خ  عقد كراء 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2020

إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  صفرو، 

إلى   2021 ببر21   19 ضن تاا1خ  ابتداء 

بحث علني في   2021 ببر21   29 غاية 

شأ  ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء ضنه ضن بج2 تزو1د ضلعب 

القرب باملاء لفائدة السيدين الزعيم 

الحاضلي   الزعيم  وخالد  ادايس 

اقمي  الوطنية  التعر1ف  لبطاقتي 

.UC87766 و U137043

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4364 بتاا1خ 23 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

العقااي  الرسم  ذي  الخير  ضفتاح 

بالجماعة  املتواجد   67/1328 عدد 

عي   دائرة  هللا،  حرز  آيت  الترابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

غاية  إلى   2021 ببر21   16 تاا1خ  ضن 

بحث علني في شأ    2021 ببر21   26

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 بج2 سقي ضساحة  ضنه ضن  املاء 

عز  نهااي  السيد  لفائدة  هكتااات 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  العرب 

.D754195 الوطنية اقم

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4363 بتاا1خ 23 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  عي�سى  سيدي 

بالجماعة  املتواجد   432 بعدد 

دائرة  اخياا،  سيدي  كندا  الترابية 

ضن  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

 26 غاية  إلى   2021 ببر21   16 تاا1خ 

شأ   في  علني  بحث   2021 ببر21 

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه  املاء 

لحسيني  السيد  لفائدة  هكتاا   0,25

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  املصطفى 

.CB2881 9 الوطنية اقم

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4362 بتاا1خ 23 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

سهب وجنا  بلقايد ذي عقود امللكية 

319 بعدد  ض  و   446 بعدد   ض 

بالجماعة  املتواجد   98 بعدد  و ض 

البهالي2،  باشو1ة  البهالي2،  الترابية 

 16 تاا1خ  ضن  ابتداء  صفرو،  إقليم 

ببر21 2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

ضنه ضن بج2  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

سقي ضساحة  81 ,0 هكتاا لفائدة 

ناجي  وكمال  ناجي  ضحمد  السيدين 

الحاضلي  لبطاقتي التعر1ف الوطنية 

.CB7317 و C64681 اقمي

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4389 بتاا1خ 25 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

ضمن  شراء  ذي  املختاا  اعو1نات 

بالجماعة  املتواجد   330 بعدد 

الترابية عي  الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

ضنه ضن بج2 االستعمال املنزلي وسقي 

ضساحة 2,78 هكتاا لفائدة السيدين 

الغيوا   وانسام  سالضة  بضي  

الحاضلي  لبطاقتي التعر1ف الوطنية 

.SH145957 و A608600 اقم

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4396 بتاا1خ 25 ضااس 2021 

بئر  املسمى  العقاا  على  الذي سيجرى 

عدد  العقااي  الرسم  ذي  الشااف 

16/30785 املتواجد بالجماعة الترابية 

 سيدي عالل املصدا، دائرة الخميسات،

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه 

هكتااات   2 بج2 سقي ضساحة  ضن 

وضن  احمد  بوصاك  السيد  لفائدة 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  ضعه 

.X133562 الوطنية اقم

34
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 2021 ببر21   5 بتاا1خ   2021/4460/ 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي   3 قدضيري 

 59/88554 املتواجد بالجماعة الترابية

إقليم  دائرة عي  عرضة،  ايت والل، 

ببر21   30 تاا1خ  ضن  ابتداء  ضكناس، 

2021 بحث  10 ضاي  إلى غاية   2021

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 

1,0022 هكتاا لفائدة  سقي ضساحة 

الحاضلة  حوا1ة  القدضيري  السيدة 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.PZ814234

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4434 بتاا1خ 31 ضااس 2021 

الذي سيجرى على العقاا الكائن قرب 

ضدشر القواا ذي عقد شراء ض بعدد 

بالجماعة  املتواجد   170 ص   134

إقليم  دائرة زاهو ،  وليلي،  الترابية 

ببر21   26 تاا1خ  ضن  ابتداء  ضكناس، 

بحث   2021 ضاي   6 إلى غاية   2021

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

ضنه ضن بج2  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

املاشية  وإاواء  املنزلي  االستعمال 

وسقي ضساحة 1,1620 هكتاا لفائدة 

السيد لبشيري عبد الرحيم الحاض2 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.D142753

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4429 بتاا1خ 30 ضااس 2021 

الذي سيجرى على العقاا املسمى ا�سى 

16 ذي شهادة امللكية عدد 07/79267 

 املتواجد بالجماعة الترابية بوالد الطيب،

فاس،  إقليم  فاس،  احواز  دائرة 

إلى   2021 ببر21   23 ضن تاا1خ  ابتداء 

غاية 3 ضاي 2021 بحث علني في شأ  

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 بج2 سقي ضساحة  ضنه ضن  املاء 

هكتااات لفائدة السيد عبد املطلب 

اليحياوي اداي�سي وضن ضعه الحاض2 

اقم  الوطنية  التعر1ف  لبطاقة 

.C951444

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4428 بتاا1خ 30 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

العقااي  الرسم  ذي  بديعة  ضلك 

عدد 41/52629 املتواجد بالجماعة 

احمد،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

إلى غاية   2021 ببر21   23 تاا1خ  ضن 

في شأ   بحث علني   2021 ضاي   31

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 2 بج2 سقي ضساحة  ضنه ضن  املاء 

اليو�سي  السيدة  لفائدة  هكتااات 

التعر1ف  لبطاقة  الحاضلة  بديعة 

.C67994 الوطنية اقم

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4426 بتاا1خ 30 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

بوملدافع ذي شهادة إداا1ة عدد 111 

املتواجد بالجماعة الترابية تازوطة، 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

إلى غاية   2021 ببر21   23 تاا1خ  ضن 

شأ   في  علني  بحث   2021 ضاي   3

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه  املاء 

17,3641 هكتاا لفائدة السيد ازوق 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  اشيد 

.C439304 الوطنية اقم

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4439 بتاا1خ فاتح ببر21 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

ذي  عقا  او  علي  نسيدي  ايسندال 

 41/33530 عدد  امللكية  شهادة 

طم  بئر  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة  طم، 

 2021 ببر21   26 تاا1خ  ضن  ابتداء 

علني  بحث   2021 ضاي   6 غاية  إلى 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ضنه ضن بج2 سقي  ثقب وجلب املاء 

ضساحة 2,4425 هكتاا لفائدة السيد 

لبطاقة  الحاض2  ضحمد  ضصوبري 

.C800921 التعر1ف الوطنية اقم

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4440 بتاا1خ فاتح ببر21 2021 

الذي سيجرى على العقاا املسمى فرح 

 41/7469 عدد  امللكية  شهادة  ذي 

اغبالو  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم صفرو،  اقوااا، دائرة صفرو، 

إلى   2021 ببر21   26 ضن تاا1خ  ابتداء 

غاية 6 ضاي 2021 بحث علني في شأ  

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

  8 ضنه ضن بج2 سقي ضساحة  املاء 

عماد  بوعمر  السيد  لفائدة  هكتاا 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.E610214 اقم

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4436 بتاا1خ 31 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

التحفيظ  ضطلب  ذي  السوق  ظهر 

بالجماعة  املتواجد   81/2843 عدد 

الترابية عي  الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

26 ببر21 2021 إلى غاية 6 ضاي 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

ضنه ضن بج2  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

لفائدة  هكتاا   1, 0 ضساحة  سقي 

السيد طلحة ضحمد الحاض2 لبطاقة 

.OD 8 7 التعر1ف الوطنية اقم

42
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4433 بتاا1خ 31 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

 398 بعدد  ض  شراء  ذي  تقراات 

املتواجد بالجماعة الترابية  ص 434 

ضرضوشة،  ايموزاا  دائرة  سرغينة، 

 19 تاا1خ  ضن  ابتداء  بوملا ،  إقليم 

 2021 ضاي   6 إلى غاية   2021 ببر21 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه ضن بج2 

لفائدة  هكتاا    ,98 ضساحة  سقي 

السيد حسيب ضحمد الحاض2 لبطاقة 

.C9 9 89 التعر1ف الوطنية اقم

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4427 بتاا1خ 30 ضااس 2021 

املسمى  العقاا  على  سيجرى  الذي 

فدا  �سي لحسن ذي شهادة امللكية 

عدد 16/70733 املتواجد بالجماعة 

الخميسات،  دائرة  كنزاة،  الترابية 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

23 ببر21 2021 إلى غاية 3 ضاي 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بجلب املاء ضن سد القنصرة ضن بج2 

سقي ضساحة 1 هكتاا لفائدة السيد 

شانا نوف2 الحاض2 لبطاقة التعر1ف 

.A710821 الوطنية اقم

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4430 بتاا1خ 30 ضااس 2021 

الذي سيجرى على العقاا1ن املسمي  

شراء  عقد  ذي  وبوداود  حجاا  عي  

املتواجد   426 ص   396 بعدد  ض 

دائرة  الغوازي،  الترابية  بالجماعة 

قر1ة با ضحمد، إقليم تاونات، ابتداء 

إلى غاية   2021 ببر21   23 تاا1خ  ضن 

شأ   في  علني  بحث   2021 ضاي   3

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  ضشروع 

ضنه ضن بج2 االستعمال املنزلي  املاء 

وإاواء املاشية لفائدة السيد الدبيش 

لبطاقة  الحاض2  اللطيف  عبد 

.GK16292 التعر1ف الوطنية اقم

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
ضديرة  بصداته  قراا  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو اقم ح.ج 

 /2021/4413 بتاا1خ  2 ضااس 2021 

الذي سيجرى على القطعة األاضية 

عدد  إداا1ة  شهادة  ذات  الفالحية 

 16/2021 املتواجد بالجماعة الترابية

إقليم  دائرة عي  عرضة،  ايت والل، 

ببر21   19 تاا1خ  ضن  ابتداء  ضكناس، 

2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 بحث 

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

ضنه ضن بج2  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

سقي ضساحة 0,1370 هكتاا لفائدة 

ضعه  وضن  ضصطفى  ضشتاقي  السيد 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.D510074 اقم

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

لسبو اقم ج/2021/4361 املائي   الحوض 

بتاا1خ 22 ضااس 2021 الذي سيجرى 

ذي شهادة  بالعقاا املسمى عو1نات، 

املتواجد   29639/41 عدد  امللكية 

دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 

صفرو إقليم صفرو ابتداء ضن تاا1خ 

ببر21   26 إلى غاية   2021 ببر21   15

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

ضن  ضن ثقب،  الترخيص بجلب املاء 

هكتاا   12,9196 بج2 سقي ضساحة 

العز1ز  عبد  بوطهير  السيد  لفائدة 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  ضعه  وضن 

.C33236  الوطنية

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني

 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4358

بتاا1خ 22 ضااس 2021 الذي سيجرى 

على العقاا املسمى فدا  بوكنت ذي 

 116 ص   78 بعدد  ض  شراء  عقد 

كندا  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  دائرة صفرو،  اخياا،  سيدي 

ببر21   15 تاا1خ  ضن  ابتداء  صفرو، 

2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 بحث 

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

ضن  ضنه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

بج2 سقي ضساحة 3,3256 هكتااات 

واض2  نخلة  حميد  السيد  لفائدة 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  بوسالضتي 

.CB 179658 و CB788 8 الوطنية

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4357

بتاا1خ 22 ضااس 2021 الذي سيجرى 

على العقاا املسمى القطعة األاضية 

ذي ضقاسمة بالترا�سي    P  الفالحية

املتواجد   342 ص     8 بعدد  ض 

باشو1ة  تزكيت،  الترابية  بالجماعة 

إفرا ، إقليم إفرا ، ابتداء ضن تاا1خ 

ببر21   26 إلى غاية   2021 ببر21   15

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  بج2  ضن  ضنه، 

هكتااات   2,6454 ضساحة  والسقي 

الحاض2  إدايس  دايا  السيد  لفائدة 

 A الوطنية   التعر1ف  لبطاقة 

.354533

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4354

الذي   2021 ضااس   22 بتاا1خ 

تشوت  املسمى  العقاا  على  سيجرى 

عدد   امللكية  شهادة   ذي  اوولي 

بالجماعة  املتواجد   41/40774

صفرو،  دائرة  العنوصر،  الترابية 

تاا1خ  ضن  ابتداء  صفرو   إقليم 

ببر21   26 إلى غاية   2021 ببر21   15

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه،  املاء 

11,3066 هكتاا لفائدة السيد حمو 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  اغجول 

.C 164137  الوطنية

50
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4370

بتاا1خ 23 ضااس 2021 الذي سيجرى 

على العقاا املسمى فدا  لحرش ذي 

 337 ص   255 ض بعدد  عقد شراء 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  الخميسات،  دائرة  الغندوا، 

 16 تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات، 

ببر21 2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

ضن بج2  ضنه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 

لفائدة  هكتااا   0,10 ضساحة  سقي 

ضعها   وضن  نجاة  سرغيني  السيدة 

 X  الحاض2 لبطاقة التعر1ف الوطنية

.353750

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4371 

/2021 بتاا1خ 23 ضااس 2021 الذي 

دوم  بالد  املسمى  بالعقاا  سيجري 

بتاا1خ حرا  كراء  عقد  ذي   بعمود 

املتواجد   2020 بغسطس   12  

دائرة  بالجماعة الترابية بيت السبع، 

ابتداء  صفرو  إقليم  كندا،  إيموزاا 

غاية  إلى   2021 ببر21   16 تاا1خ  ضن 

بحث علني في شأ    2021 ببر21   26

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتااات   7. 970

لبطاقة  الحاض2،  الحق  عبد  ضولود 

.UC108080 التعر1ف الوطنية

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4367 

 2021 ضااس   23 بتاا1خ   2020/

الذي سيجري بالعقاا املسمى فدا  

عدد  العقااي  الرسم  ذي  بولعجاج 

بالجماعة  املتواجد   16/61870

الخميسات،  دائرة  الكنزاة،  الترابية 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات  إقليم 

ببر21   26 إلى غاية   2021 ببر21   16

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء ضنه، 

سقي  املنزلي  االستعمال  بج2  ضن 

شركة  لفائدة  هكتااات  ضساحة   

SOCIETE GRANASSET، في شخص 

ضمثلها القانوني.

53

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4366 

/2021 بتاا1خ 23 ضااس 2021 الذي 

علي  فدا   املسمى  بالعقاا  سيجري 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  نبراهيم 

بالجماعة  املتواجد   295 ص   629

بكلموس،  دائرة  الحمام،  الترابية 

تاا1خ  ضن  ابتداء  خنيفرة،  إقليم 

ببر21   26 إلى غاية   2021 ببر21   16

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

ضنه، ضن بج2 سقي ضساحة 3.9607 

هكتاا لفائدة السيد)ة( بوشلف عبد 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2)ة(،  هللا 

.DA59288 الوطنية

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4351 

/2021 بتاا1خ 22 ضااس 2021 الذي 

بعز1ب  املسمى  بالعقاا  سيجري 

عدد  العقااي  الرسم  ذي  السلطا  

املتواجد بالجماعة الترابية   F/9502

املكانسة، دائرة قر1ة باضحمد، إقليم 

ببر21   15 تاا1خ  ضن  ابتداء  تاونات، 

2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 بحث 

علني في شأ  ضشروع الترخيص بجلب 

سقي  بج2  ضن  سبو،  واد  ضن  املاء 

ضساحة 396 هكتاا لفائدة السيد)ة( 

لبطاقة  الحاض2)ة(،  ضحمد  لبريكي 

.C120010 التعر1ف الوطنية

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4353 

/2021 بتاا1خ 22 ضااس 2021 الذي 

 1 الوزاني  املسمى  بالعقاا  سيجري 

ذي الرسم العقااي عدد 21/58589 

املتواجد بالجماعة الترابية ضطماطة، 

ابتداء  تازة،  إقليم  تاهلة،  دائرة  

إلى غاية   2021 ببر21   15 تاا1خ  ضن 

بحث علني في شأ    2021 ببر21   26

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتاا    .1  9

لبطاقة  الوزاني ابراهيم الحاض2)ة(، 

.C333636 التعر1ف الوطنية

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4355 

/2021 بتاا1خ 22 ضااس 2021 الذي 

ذي  الر1ف  املسمى  بالعقاا  سيجري 

 27/440 عدد  التحفيظ  ضطلب 

املتواجد بالجماعة الترابية الحمام، 

خنيفرة،  إقليم  بكلموس،  دائرة  

إلى   2021 ببر21   15 ضن تاا1خ  ابتداء 

علني  بحث   2021 ببر21   26 غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 سقي 

السيد)ة(  لفائدة  هكتاا   1 ضساحة 

لبطاقة  الحاض2)ة(،  لبنى  ضسعود  

.V233285 التعر1ف الوطنية

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4356 

 2021 ضااس   22 بتاا1خ   2021/

املسمى  العقاا  على  سيجري  الذي 

2 ذي الرسم العقااي عدد  الداديخ  

بالجماعة  املتواجد   21/64827

إقليم  باشو1ة تاهلة،  الترابية تاهلة، 

تازة، ابتداء ضن تاا1خ 15 ببر21 2021 

بحث علني   2021 ببر21   26 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 سقي 

هكتاا لفائدة جماعة   0.08 ضساحة 

تاهلة في شخص ضمثلها القانوني.

58
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4352 

/2021 بتاا1خ 22 ضااس 2021 الذي 

سيجري على العقاا املسمى تاضو ذي 

و   74/1530 عدد  امللكية  شهادتي 

بتاا1خ   20 74/1675 وعقد بيع عدد 

املتواجدة بالجماعة  يناير 1950   30

إقليم  بوملا ،  دائرة  كيكو،  الترابية 

ببر21   15 تاا1خ  ضن  ابتداء  بوملا ، 

2021 إلى غاية 26 ببر21 2021 بحث 

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

ضن  ضنه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتاا   1.1187 ضساحة  سقي  بج2 

ضوحى  بو1مجا   السيد)ة(  لفائدة 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية 

.CB25404

59

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4368 

/2021 بتاا1خ 23 ضااس 2021 الذي 

سيجري على العقاا املسمى الساحة 

عدد  اداا1ة  شهادة  ذي  والنادا 

بالجماعة  املتواجدة   2020/3309

قر1ة  دائرة  بوشتى،  ضوالي  الترابية 

ضن  ابتداء  إقليم تاونات،  با ضحمد، 

 26 غاية  إلى   2021 ببر21   16 تاا1خ 

شأ   في  علني  بحث   2021 ببر21 

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء ضن سد الوحدة، ضن بج2 سقي 

ضساحة 0.20 هكتاا لفائدة السيد)ة( 

لبطاقة  الحاض2)ة(  ضحمد  البقالي 

.C531469 التعر1ف الوطنية

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4403 

/2020 بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي 

قطعة  املسمى  العقاا  على  سيجري 

باضية فالحية تابعة مللك الدولة 279 

ش ح ضستخرجة ضن الرسم العقااي 

 2 اقم  عدد 6438 ف ذي عقد كراء 

بالجماعة  املتواجدة   17  /2020/

باشو1ة  الشقف،  عي   الترابية 

يعقوب،  ضوالي  إقليم  الشقف، 

إلى   2021 ببر21   13 ضن تاا1خ  ابتداء 

علني  بحث   2021 ببر21   19 غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ضن بج2 سقي  ضنه،  بئر وجلب املاء 

ضساحة 5 هكتااات لفائدة السيد)ة( 

لبطاقة  الحاض2)ة(  املهدي  جغي 

.PM806646 التعر1ف الوطنية

61

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/22   

 2021 ضااس   29 بتاا1خ   2021/

املسمى  العقاا  على  سيجري  الذي 

بالد الطاية ذي شهادة امللكية عدد 

بالجماعة  املتواجدة   41/5532

املنزل،  دائرة  تمكناي،  عي   الترابية 

 23 تاا1خ  ضن  ابتداء  صفرو،  إقليم 

 2021 ضاي   3 إلى غاية   2021 ببر21 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 

سقي ضساحة 4.1554 هكتااا لفائدة 

السيد)ة( الغازي ضصطفى وضن ضعه 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية 

.C435635

62

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/20   

/2021 بتاا1خ 29 ضااس 2021 الذي 

سيجري على العقاا املسمى فدا  بينا  

ذي عقد شراء ض بعدد 32 ص 23 

اغبالو  الترابية  بالجماعة  املتواجدة 

إقليم صفرو  دائرة صفرو،  اقوااا، 

إلى   2021 ببر21   23 ضن تاا1خ  ابتداء 

غاية 3 ضاي 2021 بحث علني في شأ  

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتااا   0.122 

ضعه  وضن  سعاد  وهبي  الغازي 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية 

.BE62900

63

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/19   

/2021 بتاا1خ 29 ضااس 2021 الذي 

فدا    املسمى  العقاا  على  سيجري 

الظهر ذي عقد شراء ض بعدد 206 

املتواجدة بالجماعة الترابية تازوطة، 

ابتداء  صفرو،  إقايم  صفرو،  دائرة 

إلى غاية   2021 ببر21   23 تاا1خ  ضن 

شأ   في  علني  بحث   2021 ضاي   3

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

وااواء  الشرب  بج2  ضن  ضنه،  املاء 

املاشية لفائدة السيد)ة( انزاا حبيبة 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية 

.U130855

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/08   

/2021 بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي 

الحبسية  القطعة  على  سيجري 

املسماة سبيب الكلب ذي عقد كراء 

بالجماعة  املتواجدة   3545 عدد 

دائرة  الشرقية،  ضكناسة  الترابية 

تاا1خ  ضن  ابتداء  تازة،  إقليم  تازة، 

ببر21   30 إلى غاية   2021 ببر21   20

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

ضنه، ضن بج2 سقي ضساحة 2.7868 

ضحمد  فري�سي  السيد)ة(  لفائدة 

الحاض2)ة(  لطيفة  كواضاط  والسيد 

  Z9658 الوطنية  التعر1ف   لبطاقة 

.Z275968و

65

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4415 

 2021 ضااس   26 بتاا1خ   2021/

املسمى  العقاا  على  سيجري  الذي 

غدير اللب  ذي عقد شراء ض عدد 

بالجماعة  املتواجد   256 253ص 

الترابية ضطماطة، دائرة تاهلة، إقليم 

تازة، ابتداء ضن تاا1خ 20 ببر21 2021 

بحث علني   2021 ببر21   30 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 سقي 

ضساحة 2.28 هكتاا لفائدة السيد)ة( 

ضر1م  والسيدة  ضصطفى  الرايض 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2)ة(  اضالل 

.Z158429و  PH800364 الوطنية

66
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/12   

/2021 بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي 

سيجري على العقاا املسمى خربا�سي 

إ ذي الرسم العقااي عدد 21/7580 

 574 التزام واتفاق ض بعدد  وعقد 

املتواجد بالجماعة الترابية  ص 393 

إقليم تازة،  باب ضرزوقة، دائرة تازة، 

إلى   2021 ببر21   20 ضن تاا1خ  ابتداء 

بحث علني في   2021 ببر21   30 غاية 

بئر  بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ  

وجلب املاء ضنه، ضن بج2 االستعمال 

املنزلي وسقي ضساحة 1.9922 هكتااا 

احمد  خربا�سي  السيد)ة(  لفائدة 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية  

.Z68357

67

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/09   

 2021 ضااس   26 بتاا1خ   2021/

الذي سيجري على القطعة األاضية 

عقد  ذي  بولصفر  بالد  املسماة 

صدقة ض بعدد 80 ص 78 املتواجد  

دائرة  كلدضا ،  الترابية  بالجماعة 

تازة، إقليم تازة، ابتداء ضن تاا1خ 20 

ببر21 2021 إلى غاية 30 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 

ضساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

السيد)ة(  لفائدة  هكتااا   0.10

لبطاقة  الحاض2)ة(  الودغيري 

.Z274692 التعر1ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4406 

/2021 بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي 

حجرة  املسمى  العقاا  على  سيجري 

بعدد  ض  شراء  اسم  ذي  الكروني 

بالجماعة  املتواجد   349 ص   316

غفساي،  دائرة  البيبا ،  الترابية 

تاا1خ  ضن  ابتداء  تاونات،  إقليم 

ببر21   30 إلى غاية   2021 ببر21   20

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء ضنه، 

وااواء  املنزلي  االستعمال  بج2  ضن 

املاشية لفائدة السيد)ة( حاجي عادل 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية 

.CD130715

69

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/21   

/2021 بتاا1خ 29 ضااس 2021 الذي 

سيجري على العقاا املسمى اعرقوب 

وبوتوغر1في  ذي عقدي شراء بنظير  

املتواجد  وعدد78    549 بعدد  ض 

دائرة  تمحميت،  الترابية  بالجماعة 

ضن تاا1خ  ابتداء  إقليم افرا ،  بزاو، 

23 ببر21 2021 إلى غاية 3 ضاي 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 

سقي ضساحة 1.7206 هكتااا لفائدة 

واحمد  ازهراوي  ضحمد  السيد)ة( 

التعر1ف  لبطاقة  الحاض2)ة(  اكلمام 

.CB90591و CB50293 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4423 

 2021 ضااس   29 بتاا1خ   2021/

املسمى  العقاا  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  النخيلي  ضلك 

بالجماعة  املتواجد   81/6443 عدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2021 ببر21   23 تاا1خ  ضن 

شأ   في  علني  بحث   2021 ضاي   3

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء ضنه، ضن بج2 االستعمال املنزلي 

لفائدة  هكتااا   1.01 وسقي ضساحة 

ادايس  خالدي  اداي�سي  السيد)ة( 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية 

.C322331

71

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/ 2   

 2021 ضااس   29 بتاا1خ   2021/

املسمى   العقاا  على  سيجري  الذي 

فدا  وجلت ذي شهادة امللكية عدد 

بالجماعة  املتواجد   16/32558

البحراوي،  عالل  سيدي  الترابية 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى   2021 ببر21   23 ضن تاا1خ  ابتداء 

غاية 3 ضاي 2021 بحث علني في شأ  

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  ضشروع 

 2 ضن بج2 سقي ضساحة  ضنه،  املاء 

عبد  عماا  السيد)ة(  لفائدة  هكتااا 

لبطاقة  الفتاح وضن ضعه الحاض2)ة( 

.XA45637 التعر1ف الوطنية

72

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4425 

 2021 ضااس   29 بتاا1خ   2021/

املسمى   العقاا  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  تاعريست 

بالجماعة  املتواجد   16/15591

دائرة  الطلبة،  ضقام  الترابية سيدي 

تيفلت، إقليم الخميسات، ابتداء ضن 

تاا1خ 23 ببر21 2021 إلى غاية 3 ضاي 

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2.10 ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه، 

هكتااا لفائدة السيد)ة( ضساعد علي 

الحاض2)ة( لبطاقة التعر1ف الوطنية 

.PB23938
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4413 

الذي   2021 ضااس   26 بتاا1خ   2021

اضبااك  املسمى  العقاا  على  سيجري 

 57/17521 ذي شهادة امللكية عدد 

املتواجد بالجماعة الترابية واد افرا ، 

ضن  ابتداء  إقليم فرا ،  دائرة بزاو، 

تاا1خ 23 ببر21 2021 إلى غاية 3 ضاي 

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء ضنه، 

وسقي  املنزلي  االستعمال  بج2  ضن 

السيد)ة(  لفائدة  هكتااا   1 ضساحة 

لبطاقة  الحاض2)ة(  املختاا  االضراني 

.B139182 التعر1ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/ 1   

 2021 ضااس   26 بتاا1خ   2021/

املسمى  العقاا  على  سيجري  الذي 

فدا  زايلي ذي شهادة امللكية عدد 

بالجماعة  املتواجد   81/14018

دائرة تيفلت،  الترابيةعي  الجوهرة، 

تاا1خ  ضن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

ضاي   3 غاية  إلى   2021 ببر21   23

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء ضنه، 

 0.8982 ضساحة  سقي  بج2  ضن 

العبا�سي  السيد)ة(  لفائدة  هكتااا 

الحاض2)ة(  خالد واضوا  العبا�سي  

 AB1 721 لبطاقة التعر1ف الوطنية

.AB49795 واقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/17   

 2021 ضااس   26 بتاا1خ   2021/

املسمى  العقاا  على  سيجري  الذي 

كر1مة ضوضوع الرسم العقااي عدد 

ضصادق  كراء  عقد  ذي   41/8130

املتواجد   2021 يناير   6 عليه بتاا1خ 

سيدي  كندا  الترابية  بالجماعة 

إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  اخياا، 

إلى   2021 ببر21   23 ضن تاا1خ  ابتداء 

غاية 3 ضاي 2021 بحث علني في شأ  

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

ضنه، ضن بج2 بغراض صناعية  املاء 

شركة  لفائدة  املقلع(  طر1ق  )اش 

CARRIERE EL FOURATE SARL في 

شخص ضمثلها القانوني.

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/18   

/2021 بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي 

ضيعة  املسمى  العقاا  على  سيجري 

عدد  امللكية  شهادة  ذي   1 الصقلي 

بالجماعة  املتواجد   67/23600

اكوااي،  دائرة  جحجوح،  الترابية 

ابتداء ضن تاا1خ 23  إقليم الحاجب، 

 2021 ضاي   3 إلى غاية   2021 ببر21 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 

 2 االستعمال املنزلي والسقي ضساحة 

 FELLOUS شركة  لفائدة  هكتااات 

.MABROUK SARL AU
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني

بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/4381 

/2021 بتاا1خ  2 ضااس 2021 الذي 

سيجري على العقااات املسماة ملياء  

 K/27518 ذي الرسم العقااي عدد 

عدد  العقااي  الرسم  ذي  وضكتوب 

بالجماعة  املتواجد   K/27573

إقليم  توالل،  دائرة  توالل،  الترابية 

ببر21   19 تاا1خ  ضن  ابتداء  ضكناس، 

2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 بحث 

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 

سقي ضساحة 3.6934 هكتااا لفائدة 

السيد)ة( الخاطب فاطمة الحاض2)ة( 

.D3834 لبطاقة التعر1ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا 

افتتاح البحث العلني
بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/10   

 2021 ضااس   26 بتاا1خ   2021/

املدعو  العقاا  على  سيجري  الذي 

ضالوط  باملكا  املسمى الحنشة التابع 

فرقة  الحنشة  الساللية  للجماعة 

بوالد بوعبدلي ذي شهادة االستغالل 

 2021 ضااس   18 بتاا1خ   10 عدد 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الطيبي،  سيدي  باشو1ة  الطيبي، 

إقليم القنيطرة،   ،2 امللحقة اإلداا1ة 

إلى   2021 ببر21   19 ضن تاا1خ  ابتداء 

بحث علني في   2021 ببر21   29 غاية 

شأ  ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

السقي  بج2  ضن  ضنه،  املاء  وجلب 

ضساحة 0.10 هكتااا لفائدة السيد)ة( 

لبطاقة  الحاض2)ة(  ضحمد  العسال 

.TG201910 التعر1ف الوطنية

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

لسبو اقم ج/2021/4411 املائي   الحوض 
بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

بوالد  املدعو  الجماعي  العقاا  على 

اضبااك باملكا  املسمى بوالد اضبااك 

التابع للجماعة الساللية الحدادة ذي 

بتاا1خ   989 االستغالل عدد  شهادة 

املتواجد بالجماعة   2021 ضااس   18

بحواز  دائرة  الحدادة،  الترابية 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 

غاية  إلى   2021 ببر21   19 تاا1خ  ضن 

بحث علني في شأ    2021 ببر21   29

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء ضنه ضن بج2 سقي ضساحة 2,80 
قدوا  الزعااة  السيد  لفائدة  هكتاا 

الوطنية   التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.G247615
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة
لسبو اقم ج/2021/4401 املائي   الحوض 
بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 
على العقاا الجماعي املدعو الفوااات 
التابع  الرح2  كاسم  املسمى  باملكا  
ذي  البراهمة  الساللية  للجماعة 
 15 بتاا1خ   3 شهادة االستغالل عدد 
بالجماعة  املتواجد   2021 ضااس 
إقليم  باشو1ة عاضر،  الترابية عاضر، 
سال، ابتداء ضن تاا1خ 19 ببر21 2021 
بحث علني   2021 ببر21   29 إلى غاية 
بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 
ضنه ضن بج2 سقي  ثقب وجلب املاء 
1 هكتاا لفائدة السيد عز1ز  ضساحة 
التعر1ف  لبطاقة  الحاض2  بلقسااي 

.AB190 19  الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة
لسبو اقم ج/2021/4402 املائي   الحوض 
بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 
على العقاا املسمى الجماعي بالرسم 
)التحديد   30/37766 العقااي 
املسمى  باملكا   سابقا(   29 اإلدااي 
التابع  بنخلي2  بوالد  دواا  ضزااع 
ذي   1 الشبانات  الساللية  للجماعة 
بتاا1خ   27 عدد  االستغالل  شهادة 
املتواجد بالجماعة   2021 فبراير   23
قيادة تكنة بير  الترابية بير الطالب، 
إقليم  الشراادة،  دائرة  الطالب، 
تاا1خ  ضن  ابتداء  قاسم،  سيدي 
ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19
ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه 
هكتاا   3,28 ضن بج2 سقي ضساحة 
الحسي   املعزوزي  السيد  لفائدة 
الوطنية   التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.GK92275
82



8495 الجريدة الرسميةعدد 5660 - 8 اضما  2  1 )21 ببر21 2021) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

لسبو اقم ج/2021/4404 املائي   الحوض 

بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

باا�سي  ضن  األاضية  القطعة  على 

ذات  الفوااات  الحنشة  الجموع 

 17 بتاا1خ   216 عدد  إداا1ة  شهادة 

بالجماعة  املتواجد   2021 ضااس 

إقليم  باشو1ة عاضر،  الترابية عاضر، 

سال، ابتداء ضن تاا1خ 19 ببر21 2021 

بحث علني   2021 ببر21   29 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ضنه ضن بج2 سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتاا   2,60 ضساحة 

لبطاقة  الحاض2  الذهايبي  ضحمد 

.A513880  التعر1ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح ج/2021/4405

بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

على العقاا املسمى كواتي ذي الرسم 

الكائن   30/43859 عدد  العقااي 

املتواجد بالجماعة  بدواا بني سنانة  

عي   قيادة  الدفالي،  عي   الترابية 

إقليم  الغرب  تالل  دائرة  الدفالي، 

 19 تاا1خ  ضن  ابتداء  سيدي قاسم، 

ببر21 2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز 3 بثقاب ضائية وجلب املاء ضنها 

 36,6770 ضساحة  سقي  بج2  ضن 

استيتو  عز1ز  السيد  لفائدة  هكتاا 

الوطنية   التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.GM1009 2
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4407
بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

املدعو  الجماعي  املسمى  العقاا  على 

املسمى  باملكا   الدايم  عبد  بوالد 

للجماعة  التابع  الدايم  عبد  بوالد 

الساللية بوالد عبد الدايم ذي شهادة 

االستغالل اقم 8 1 بتاا1خ 27 بكتوبر 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2020

دائرة  القصيبية،  قيادة  القصيبية، 

سليما ،  سيدي  إقليم  القصيبية، 

إلى   2021 ببر21   19 ضن تاا1خ  ابتداء 

علني  بحث   2021 ببر21   29 غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 سقي 

هكتااا لفائدة السيد   3,60 ضساحة 

لبطاقة  الحاض2  العسال  العربي 

.G45417  التعر1ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4393

الذي   2021 ضااس   26 بتاا1خ 

سيجرى على العقاا املسمى الحوز1ة 

عدد  العقااي  الرسم  ذي   75 بـ 

بالجماعة  املتواجد   13/29437

الترابية القنيطرة، دائرة اوالد اوجيه، 

إقليم القنيطرة،  امللحقة اإلدااة  ، 

إلى   2021 19 ببر21  ضن تاا1خ  ابتداء 

علني  بحث   2021 ببر21   29 غاية 

بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 

ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 سقي 

 0,0250 ضساحتها  املنزل  حديقة 

هكتااا لفائدة السيد الناجيم ناجيم 

الوطنية   التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.G238046
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4385
بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 
بحجرة  الطر1ق  فوق  التقليع  على 
العدير  بحي  الواقع  التهاضي  ضوالي 
طر1ق تكناوت ذات عقد شراء ضمن 
بعدد 78 صحيفة 92 كناش األضالك 
اقم 45 بتاا1خ 9 فبراير 2011، وضلحق 
 3 ضمن بعدد  إصالحي لعقد شراء 
بتاا1خ  2 كناش األضالك 65  صحيفة 
املتواجد بالجماعة   2020 ضااس   12
الترابية وزا ، باشو1ة وزا ، امللحقة 
ضن  ابتداء  إقليم وزا ،   ،2 اإلداا1ة 
 29 غاية  إلى   2021 ببر21   19 تاا1خ 
شأ   في  علني  بحث   2021 ببر21 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  ضشروع 
 1 ضن بج2 سقي ضساحة  ضنه،  املاء 
هكتاا لفائدة السيد ضعروف ضحمد 
 G  الحاض2 لبطاقة التعر1ف الوطنية

.40023
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4388
بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 
بوالد  املدعو  الجماعي  العقاا  على 
بوالد  دواا  املسمى  باملكا   ادليم 
التابع  صلفات  جماعة  ضكس  عماا 
ادليم  بوالد  الساللية  للجماعة 
املتواجد بالحماعة الترابية سلفات، 
قيادة زكوطة، دائرة الشراادة، إقليم 
 19 تاا1خ  ضن  ابتداء  سيدي قاسم، 
ببر21 2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 
بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 
سقي ضساحة 3,4850 هكتااا لفائدة 
الحاض2  الراحلي  الفاض2  السيد 
.G 79877  لبطاقة التعر1ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4392

بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

ذي  ب  الطالبية  املسمى  العقاا  على 

 R/22019 عدد  العقااي  الرسم 

املتواجد بالجماعة الترابية املناصرة، 

بنمنصوا،  دائرة  املناصرة،  قيادة 

إقليم القنيطرة، ابتداء ضن تاا1خ 19 

ببر21 2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 

بحث علني في شأ  ضشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 

لفائدة  هكتااا  سقي ضساحة   0,0 

السيد علي اوحما  الحاض2 لبطاقة 

التعر1ف الوطنية 139661.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4386

بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

املسماة  األاضية  القطعة  على  

ذات  اضحيجاا  دواا  بتراب  الفدا  

شهادة إداا1ة تتعلق باالستغالل اقم 

721 بتاا1خ 22 فبراير 2021 املتواجد 

بالجماعة الترابية زوضي، دائرة زوضي، 

إقليم وزا  ابتداء ضن تاا1خ 19 ببر21 

2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 بحث 

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 

وإاواء  املنزلي  االستعمال  بغراض 

ضرو   بوعزة  السيد  لفائدة  املاشية 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.LC159914
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4391

بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

الطا�سي  بالد  املسمى  العقاا  على 

يحيى  بوالد  بقبيلة  الكائن   XXV

 R/5944 عدد  العقااي  الرسم  ذي 

ازغاا،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليما ، 

ببر21   19 ضن تاا1خ  ابتداء  سليما ، 

2021 إلى غاية 29 ببر21 2021 بحث 

الترخيص  ضشروع  شأ   في  علني 

ضن بج2  ضنه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 

 1,8851 ضساحتها  املنزل  حديقة 

الزهر  بوبكر  السيد  لفائدة  هكتااا 

الوطنية  التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

.GA60764
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4390

بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

بوالد  املدعو  الجماعي  العقاا  على 

بلخير  بوالد  املسمى  باملكا   بلخير 

التابع للجماعة الساللية بوالد بلخير 

ذي شهادة االستغالل اقم 18 بتاا1خ 

املتواجد بالجماعة   2021 فبراير   25

دائرة  قيادة املكر ،  الترابية املكر ، 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنمنصوا، 

إلى غاية   2021 ببر21   19 تاا1خ  ضن 

بحث علني في شأ    2021 ببر21   29

ضشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

ضساحة  سقي  بج2  ضن  ضنه،  املاء 

املز1ك  السيد  لفائدة  هكتااا   0,70

التعر1ف   لبطاقة  الحاض2  سعيد 

.GY16730  الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا
افتتاح البحث العلني

 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4387
بتاا1خ 25 ضااس 2021 الذي سيجرى 
ذي  املتموقع  الجماعي  العقاا  على 
 T10140/30 العقااي  الصك 
بمزااع  0  سابقا(  )التحديد اإلداا1ة 
تيوكا  باب   ت  ج  الخنيفرات  دواا 
ز1رااة  الساللية،    للجماعة  والتابع 
بالجماعة  املتواجد  تيوكا  باب  فرقة 
ز1رااة،  قيادة  تيوكا،  باب  الترابية 
دائرة الشراادة، إقليم سيدي قاسم، 
2021  إلى  19 ببر21  ابتداء ضن تاا1خ 
علني  بحث   2021 ببر21   29 غاية 
بإنجاز  الترخيص  ضشروع  شأ   في 
ثقب وجلب املاء ضنه، ضن بج2 سقي 
السيد  لفائدة  هكتااا   3,5 ضساحة 
الحاض2  ضعه  وضن  النيوة  السعيد 
 GK الوطنية   التعر1ف  لبطاقة 

.36889
93

وكالة الحوض املائي لسبو

ضلخص قراا

افتتاح البحث العلني
 بموجب قراا بصداته ضديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو اقم ح.ج/2021/4400
بتاا1خ 26 ضااس 2021 الذي سيجرى 

على العقاا الجماعي املدعو الزضراني 

باملكا  املسمى بوالد انصر الشرقية 

التابع للجماعة الساللية بوالد انصر 

بتاا1خ   08 عدد  إداا1ة  شهادة  ذي 

املتواجد بالجماعة   2021 ضااس   16

باشو1ة  الطيبي،  سيدي  الترابية 

 ،2 امللحقة اإلداا1ة  الطيبي،  سيدي 

تاا1خ  ضن  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 

ببر21   29 إلى غاية   2021 ببر21   19

ضشروع  شأ   في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء ضنه، 

 0,3018 ضساحة  سقي  بج2  ضن 

هكتااا لفائدة السيد الجياللي شكيو 

الوطنية   التعر1ف  لبطاقة  الحاض2 

 .G205304
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